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Veszélyek és remények 1996-banKÖZGYŰLÉSÉNEK NYILATKOZATAI

„Szeret az Úr...”
Ez a mondat -  amely ez esztendő igéje -  

Krisztus születése előtt 597-587. évekre utal 
vissza.

A babilónok kétszer is elfoglalták Jeruzsále
met és a zsidók országát. A harcokban elpusz
tult a főváros és a templom. Az ország romok
ban. Az erős és egészséges férfiak javát fogság
ba vitték. Az otthonmaradottak élete könny és 
keserűség.

Jeremiás Siralmainak könyve gyászének. 
Sirató ének a halottak, a fogságba hurcoltak, a 
gyászolók miatt. Nagyon sokan lettek re- 
ménytvesztetté. Kilátástalannak látták a jö
vőt.

Isten az O próféta szolgáján keresztül re
ménységet, jövőt hirdet: „Szeret az Úr...” Ezért 
van jövő, a népnek, a gyülekezetnek.

Csak mi, idősek emlékezünk a II. világhábo
rú borzalmaira, a hazánkon is végigvonuló 
harcokra. A romokra, a szétlőtt házakra, a 
kilőtt tankokra, a feldúlt földekre. Voltak ak
kor is, akik azt mondották: sohasem épül fel 
az ország. Nem volt könnyű, s nem kevés áldo
zat kellett hozzá, de az akarás, a hit meghozta 
a gyümölcsét

Ma más romok vannak. S ez sem kicsi és 
nem is kevés. Sok az állását, munkáját, remé
nyét vesztett ember. Sok, aki szellemi és fizikai 
kábítószerekben keresi a kiutat Sok a széthul
lott család, a csak mának élő ember. Nagy a 
közöny, a nihil, és újra sok a koldus.

Szociális, mindennapi emberi gondok soka
sága vesz körül mindnyájunkat, családtagja
inkat.

Mit hoz a jövő?
További gondokat, megszorító intézkedése

ket jósolnak S ha belegondolunk, ki-ki a saját 
gyülekezete életébe, a mindennapi gondjaink
ba, könnyen kishitűvé válhat az ember.

Isten ma nekünk is jövőt, s reményt hirdet 
igéjén keresztül. Hazánk 1100 esztendejének 
megünneplésére készülünk. Óhatatlan, hogy 
ne gondoljunk arra, hányszor volt ez az ország 
romokban. Hányszor kellett újjáépíteni, s 
hogy vagyunk, az Isten szeretetének bizonysá
ga. Mi evangélikus keresztyének egy másik év
fordulóra is készülünk. Az idén lesz 450 éve 
Luther Márton halálának. Az ő élete is tanít 
bennünket. Isten megszólította őt. Reá bízta a 
reformáció munkáját. S aki egy kicsit is isme
ri Luther életét, küzdelmeit, az tudja, hogy 
amit felvállalt, az teljes életet, egész embert kí
vánt A hit óriása lett, mert teljesen reá bízta 
magát az ő Krisztusára, aki a szívére helyezte 
az igét: „Az igaz ember hitből él...”

Csüggedt lélekkel, leeresztett kezekkel sem 
hazát, sem egyházat nem lehet építeni. A csak 
siránkozni tudó másokat is elbizonytalanít.

Testvérem, az Úr 1996. esztendejének igéje 
legyen élő és minden nap megszólaló erő a szá
modra, mindannyiunk számára.

Hogy mit hbz a jövő? Azt egyedül csak Ö 
tudja.

De amit mi tudhatunk, s amit nap mint nap 
tudnunk kell: „azért nincs még végünk, mert 
nem fogyott el irgalma”.

Szabó István

A MAGYARORSZAGI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
és a CSEPREG VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
1996. január 6-án 13 órakor a Csepregi 

Művelődési Házban közös ünnepséget tart 
Ezen az alkalmon emlékezünk meg a 375 évvel 
ezelőtt, tragikus körülmények között elhunyt 

1223 evangélikus testvérünkre.
Igét hirdet: D. Szebik Imre püspök 

Előadást tart: Keveházi László lelkész 
Az ünnepélyen kulturális műsor hangzik el és 

kiállítás megnyitására kerül sor. 
Minden Testvérünket szeretettel váijuk.

Veszélyben a haza! -  kezdhetjük ezt az esztendőt is, 
mint ahogyan ezeregyszáz éves európai történel
münkben sok más év előtt. Legfeljebb a különféle ve
szélyek forrása, nagysága változott. Hiszen voltak 
évek, amikor a külső háborús veszély, ellenség, tatár 
és török, osztrák vagy orosz jelentette a bajt. Máskor 
éppen talán egy-egy békekötés, mint Trianon az első 
világháború után, és a párizsi békekötés a második 
után alázott porig.

1996-ban nem a külső ellenségtől félünk, hiszen Is
tennek legyen hála, békességben élhetünk és remény
ségünk szerint határainktól délre, a volt Jugoszlávia 
területén is véget ért a pusztító polgárháború. Sokkal 
inkább rettenthet azonban mindnyájunkat a belső ve
szélyek sora, és itt eltérnek egymástól a különböző ér
tékelések.

Vannak, akik mindenért és mindenben a gazdasági 
helyzetet okolják, mert az elmúlt évtizedek alatt hoz
zá nem értő vezetők irányítottak, akik olyan hatalmas 
államadósságot halmoztak föl, amit nem tudunk fi
zetni. Hozzátartozik ezen gazdasági megokolások és 
jobbítási érvek állandó fegyvertárához az is, hogy 
tőke- és pénzközpontúsággal gondolkoznak. Azaz 
mindennek az oka, hogy sohasem volt elég beruházá
si tőkénk, most pedig minden megoldódna, ha megfe
lelő összegek állnának rendelkezésünkre. Azt azon
ban még a legszorosabban csak a közgazdasági muta
tókra figyelőknek is tudni kell, hogy nem a tőke és a 
pénz az egyetlen tényező a gazdasági életben. Nem
csak arra gondolunk, amit az élet egészéről Jézus 
mondott, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”, te
hát az emberi lét anyagiakon felüli oldala, a spirituá
lis, a kulturális oldal is számításba veendő. Figyel
nünk kell ugyanis arra, hogy egy-egy adott közösség, 
nép, ország, társadalom életbeállítása, életkedve, 
mentalitása befolyásolja az anyagi tényezőket. Szűkö
sebb és a lakosság életszínvonalát kurtító intézkedé
sek esetén nem elég az új adókat, a megszorító intéz
kedéseket, a kedvezmények elvonását egyszerűen be
jelenteni, hanem megfelelő magyarázatokkal, az 
összefüggések megvilágításával, a jövő távlatainak 
megrajzolásába belecsepegtetve a reménységet is, 
csak így lehet általános megértést elérni a társada
lomban.

Az évet úgy kezdjük el, hogy megállapíthatjuk, a 
tavalyi év gazdasági megszorító intézkedéseit sajnos 
nem kísérték ilyen magyarázatok és ezért a legna
gyobb veszélyt abban láthatjuk, hogy általános „nun- 
garopesszimizmus” lesz úrrá hazánkban. A csök
kenő gyermekszám, a munkanélküliség, a közbizton
ság romlása és sok más tényező kísérőjelenség ezek
hez.

Veszélyben a haza*, ha az a fásult bénultság uralko
dik el rajtunk, hogy balsors és átok ül rajtunk és nem

Most sem késő tudatosítani azt a kedves és szá
munkra fontos történelmi apróságot, hogy még a nem 
evangélikusok is milyen nagy mértékben köszönhetik 
a reformátor Luther Mártonnak a karácsonyi ünne
pek egyik legszebb pillanatát. A  sok szép pillanat kö
zül az egyik legszebbet. Azt, amikor a szentesti isten- 
tisztelet után, talán a hagyományos karácsonyi vacso
ra, talán néhány karácsonyi ének eldúdolása után a 
gyermekeink és a szeretteink bontogatni kezdik az 
addig gondosan rejtegetett, díszes kötésű ajándékcso
magot, és felcsillan a szemük, felragyog a tekintetük 
egy-egy nem is várt ajándék láttán. A karácsonyi aján
dékbon togatás talán az egyik legmeghatóbb jelenet az 
ünnepek alatt. De hogyan függ mindez össze Luther 
Mártonnal, a mi reformátorunkkal?

Tálán csak kevesen tudják, hogy a karácsonyi aján
dékozás napjainkban megszokott időpontját neki kö
szönhetjük. 1535-ben kezdeményezte, hogy a keresz- 
tyénség Krisztusban hívő népe változtassa meg aján
dékozási szokását, s az addigi gyakorlat, a Mikulás
napi ajándékozás helyett karácsony szentestéje le
gyen az ajándékok, a meglepetések estje. Luther 
krisztocentrikus gondolkodása volt az ötlet forrása. 
Hiszen a Mikulás (= Nikolaus püspök, akit a legenda 
szerint a szegények jótevőjeként szentté avattak) elte
reli a figyelmet az igazi ajándékozóról, Jézus Krisz
tusról. Luther számára azonban a legfontosabb Jézus 
Krisztus golgotái áldozata volt, nem tűrhette meg, 
hogy bármi is elvonja a figyelmet Isten legnagyobb 
ajándékáról.

El is teijedt a karácsonyi ajándékozás, ám az is 
igaz, az idők során néhány európai országban módo
sítani igyekeztek ezt a rendet, s ezek a törekvések is 
hitből fakadtak. Voltak teológiai csoportok, akik azt 
javasolták, hogy az ajándékozást függetleníteni kelle

tudunk szabadulni. Ha nem is tudunk egyik évről a 
másikra tökéletes és gazdag társadalmat kialakítani, 
bizonyára lehet" a jelenleginél legalább egy kicsit ke
vésbé rosszat. Egy-egy lépés megtételéről van szó, 
egy-egy helyzetben történő kiállásról, a megtapasztalt 
rossz vagy visszaélés ellen. Összefogásról kisebb és 
nagyobb közösségekben, a közös jó keresése érdeké
ben.

A sokszor idézett keresztyén erkölcsiség azt jelenti, 
hogy az egyház igenis politizál, a tagjai politizálnak, 
de nem pártpolitizálnak, hanem a szó eredeti értel
mében a közösség, mindnyájunk hasznát keresik. 
A  mindennapos csalások és saját zsebre való harácso- 
lások sűrűjében az erkölcs támaszára van szükségünk, 
a Tízparancsolat betartására és ebben nemcsak hívők, 
hanem minden jóakaraté ember támogatására is szá
míthatunk.

Az ideológiai szocialista materializmusból a gya
korlati kapitalista vulgármaterializmusba keveredett 
magyar közélet számára az lehet a remény, amit ép
pen az egyházak hivatottak meghirdetni és megélni: 
szeretetre és megértésre hívattunk el és nem gyűlölet-

ne a szentestétől, Jézus Krisztus születésének 
ünneplésétől, mert ma már az ajándék éppen nem 
Krisztusra irányítja a figyelmet, hanem sokkal inkább 
elvonja tőle. Volt, ahol arra tettek kísérletet, hogy az 
ajándékozás ne szenteste legyen, hanem karácsony 
első Vagy második napján, s volt, ahol január 1-jét vá
lasztották ki erre a célra. Mindegyik kísérletnek az 
volt a célja, hogy a figyelmet ismét visszaterelje az iga
zi lényegre, azaz Jézus Krisztus születésére, arra a 
csodára, ami ebben a hihetetlen fordulatban történik, 
hogy az „Ige testté lesz”.

Kétségtelen, a karácsonyi ajándékozás mára bevett 
szokássá vált. Megmaradt a Mikulás is, bár veszített 
eredeti jelentőségéből, sőt egy sor babonás elem ke
veredett hozzá, különösen is azon időszaknak köszön
hetően, amikor nem lehetett tudni, hogy most mit is 
ünnepiünk igazából, Mikulást vagy Télapót, vagy 
fenyőfát(!) Nem lehetett tudni egy időben, hogy a Mi
kulás hozza-e a fenyőfát, vagy a Télapó a Mikulást, 
vagy ketten együtt a harmadikat, avagy ők lógnak-e 
esetleg a fenyőfa ágain cérnával felfüggesztve? S ezt 
tarkította még a „Jézuska hozza az ajándékot”, úgy, 
hogy szellemi értelemben is nagyon kaotikus korunk
nak mindez tipikus jelensége, és még csak mosolyog
ni sem lehet rajta, mert a helyzet halálosan komoly.

Az évszázadok alatt letisztult szellemi rendet és ér
tékeket zavaros korunknak sikerült annyira bizonyta
lanná tenni, hogy a keresztyénségtől véglegesen még 
nem elidegenedettek fejében is konfliktust okoznak 
ezek a jelképek. Többiekkel, iskolatársakkal vitázva, 
hittanos gyerek sírva tiltakozott, hogy ő igenis a Tél
apóban hisz és nem a Jézuskában. Igaz, csak negyedik 
osztályos. Anyukája azzal védekezett, hogy de ő min
dent megad gyermekének, legyen csak boldog gyer
mekkora, jöjjön a Mikulás, a Télapó, a fenyőfa, s eb

re. Az osztályharcra épülő korábbi szocialista társa
dalomból a pártharcokra épülő és ezért pusztuló mai 
magyar társadalom csak az erkölcsi értékek megbecsü
lése, a becsületes munka, a másik ember tisztelete vona
lán érhet el eredményeket és a jövő távlatai, a szellemi
spirituális és az anyagi felemelkedés is ebben rejlik.

Ahogyan a környezet védelmével is vagyunk, úgy 
igaz ebben az összefüggésben is: kiki söpörjön először 
a maga háza előtt. Legyen tiszta minden udvar és min
den ház, és ezzel tisztább lesz az egész ország. Vonat
kozik ez az egyházakra, hogy teremtsenek először is a 
gyülekezetekben, az egyházi közéletben, az ökumeni
kus kapcsolatokban olyan életkörülményeket, ame
lyek előbbre viszik a reánk bízottakat. A  sok újraindu
ló egyházi iskola, az új intézmények sora, a korábban 
évtizedeken át nem gyakorolt missziói tevékenységek 
nyilvánossága lehetőségeket adnak és elvárásokra fe
lelhetnek.

1996-ban is elimádkozhatjuk a régi fohászt: „Iste
nünk, tedd újjá, változtasd meg az egész világot és 
kezdd el rajtunk!”

be a sorba belefér még a Jézuska is, ha az a gyermek
nek úgy tetszik.

Ünnepek után vagyunk, de még nem feledkeztünk 
bele az új (miben újabb?) esztendő idegtépő rohaná
saiba, még nem untunk bele az áremelkedésekbe, 
sztrájkhírekbe. Tálán még feltehető a kérdés, jól ün- 
nepeltünk-e? Valóban úgy ünnepeltünk-e, ami meg
felel a „szenteld meg az ünnepnapot” kijelentésnek? 
Vagy bennünk is olyan szellemi káosz van, mint kor- 
társaink többségében? Vagy azt hazudtuk, hogy a sze
retet ünnepét ünnepeltük meg és közben szeretetle
nül léptünk bele egymás életébe? Ajándékoztunk, de 
csak kényszerből? Közben elfelejtettük, hogy az igazi 
megajándékozottak mi vagyunk? Hogy a bűnbocsá
nat a legnagyobb ajándék? Vagy esetleg ellopjuk egy
más ajándékait? Különösen is azt nehéz sokaknak tu
domásul venni, hogy Isten mint Atya tényleg visszafo
gadja a tékozló fiait, akik magukba szállva, bűnbána
tot tartanak és elindulnak hazafelé azaz Isten felé. 
De azért indulhatnak el, mert éppen Ő, a láthatatlan 
Isten láthatóvá tette magát Jézus Krisztusban! Meg
találhatóvá, megízlelhetővé, hallhatóvá, megtapintha- 
tóvá... nekünk. Ne sajnáljuk egymástól a mennyei 
ajándékot! Vajon több jut-e nekünk, ha másoktól el
veszünk?

Ünnepeltünk! Most ünnepek után csendesedjünk 
el, vajon jól ünnepeltünk-e? Ünnepeltünk? Vagy csak 
szórakoztunk egy kicsit, ettünk, ittunk, tévéztünk? Ha 
minden rendben van, s tényleg áldott ünneplés van 
mögöttünk, adjunk hálát Istennek és ápoljuk tovább
ra is ezt a lehetőséget. De ha rossz érzés maradt vol
na bennünk, ha kételyek merülnének fel, ha ugyan
olyan fáradtak lennénk, mint előtte, akkor érdemes 
magunkba szállva megvizsgálni az ünneplésünk ügyét. 
Mert nagy kár lenne a következő ünnepet is lealacso
nyítani puszta testi szükségletek szintére, és éhen- 
szomjan halni hagyni lelkünket.

Ribár János

Dr. Harmati Béla

Merre mégy?
Jn 14,1-6

Merre mégy? -  kérdezzük nap 
m int nap egymástól.

Merre tovább? -  kérdezzük az 
érettségiző diáktól. A  válasz lehet 
határozott, vagy tétova.

Merre mégy, emberiség? -  fölte- 
hetjük-e így is a kérdést? Van-e erre 
is válasz? Talán a válaszok összes
sége, ami naponta sok milliószor 
fogalmazódik meg kis és nagy em
berek ajkán... Ezek a válaszok 
nyugtalansággal töltik el a mai em
bert. Nyugtalanító választ ad a köz
gazdász, a társadalomtudós, a poli
tológus, a filozófus és a pszicholó
gus. Nyomasztó jövőképet vetít 
elénk az irodalom és a filmvilág, és 
mintha az egyház jövőképe is elsö
tétült volna. A  keresztyénség kétezer 
éven át rendíthetetlenül hirdette: 
van cél, van út, ami járható. Nap
jainkra elbizonytalanodott az evan
géliumi örömüzenet. A  hitet fölvált
ja  az általános kételkedés. A  kezde
ti kételyek kétségekké, majd kétség-

beeséssé erősödnek A  mai ember 
túljutott már a vallásos, a tudomá
nyos és a politikai optimizmus m in
den formáján. Elege van már a lo
gikus magyarázatokból, nem nyug
tatja meg illusztris személyiségek 
magabiztos kinyilatkoztatása. A  mai 
ember már mindent bizalmatlanul 
szemlél, a m ai ember, egyszerűen 
szólva, már mindentől fél; nem 
tudja az utat, nincs igazi célja. Jé
zus hasonló helyzetben szólítja meg 
tanítványait. Rossz előérzetüket 
oszlatja szét ezekkel a szavakkal: 
„Ne nyugtalankodjatok... higgye
tek!... ”

Van okuk a nyugtalanságra, hi
szen Jézus búcsúzik

Elmegy az a személy, akire épült 
az egész életük a jövőjük

Elmegy az, akiért mindent ott
hagytak

Aggódva kérdik „Merre mégy?” 
Nem tudják bogy merre kövessék 
Jézust.

Jézus válasza szinte keményen 
határozott és egyértelmű: „Én va
gyok az út, az igazság és az élet... ” 

Én vagyok mindaz, ami fontos a 
számotokra. Elmegyek de mégis én 
leszek az út a lábatok alatt... út le
szek a kiúttalanságban. A z igazság 
az élet valósága leszek a viszony
lagossá vált világban. A z élet leszek 
számotokra, az élet előtt, az életben, 
és az élet után.

Csak higgy, és mindezt megta
pasztalod! A  tanítványok elindultak 
ezzel a biztatással és átélték ennek 
valóságát, hitelességét. A  Zsidókhoz 
írt levél szerzője határozottan hirdeti 
a véres üldözések idején: „Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz”. Pál apostol pedig egy 
viharos életút végén, a mártírhalál 
küszöbén ezt mondja: „Harcomat 
megharcoltam, pályámat megfutot
tam, a hitet megtartottam”.

így lesz a minden körülmények 
között megtartott hit az életet, annak 
értelmét megtartó hitté. Ne nyugta
lankodjék hát a ti szívetek!

Győri Gábor

Ünnepek utáni elmélkedés
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Arra az egyszerű csónakra, Uram, 
olt a Genezáreti tónál, arra gondolok.
A mindennapok egyhangúságában, 
a halászat napi robotjában, milyen nagy 
dolog volt, mikor Te megjelentél. 
Beszálltál, s a csónak templommá, 
igazi szószékké változott.
Itt vagyok, Uram, várom jöttödet.
Tedd szívemet templomoddá,
ahol sosem hallgatnak el a Te igéd szavai.

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

Sokféle templom van
Meg kell hagyni, sokféle templom van. Mindenfelé 

látunk kicsiket, nagyokat, öregeket és újakat. Az 
egész világon épülnek templomok.

A nagyobbaknak égbe nyúló tornya van, egyiket- 
másikat réges-rég építették, és a messziről jött turis
ták csodálkozva mondják: „1b, nézd, milyen szép 
dóm!”

De vannak szerényebb templomok is. Városban is, 
falun is. Szinte minden településnek van legalább egy 
temploma. Ezeket a templomokat ritkán csodálják tá
volról jött bámészkodók. Úgy hozzátartoznak a falu
hoz, mint a bolt vagy az iskola. A közelben lakók ide 
járnak istentiszteletre, és itt keresztelik meg a gyere
keket. És ha egy napon a harangok különösen is vidá
man szólnak, biztosan násznép közeledik. A nagy vá
rosokban bizony sokszor nyújtogathatja az ember a 
nyakát, mire megpillantja a templomot. Különösen, 
ha emeletes házak veszik körül. De mégis ott van.

A múltkor Karesszal találkoztam az utcán.
„Hát te hová mész?”
„A templomba, gyermekistentiszteletre.”
Körülnéztem, de nem láttam egy templomot sem. 

Karesz nevetett. Aztán megmutatta a templomot.
„Ez volna a templom? Hát ennek még egy tornya 

sincs!”
Olyan volt, mint a többi ház, csak egy kicsit na

gyobb, és az ablakai is nagyobbaknak tűntek.
„Ez a mi gyülekezeti házunk” mondta Karesz, 

„egészen új, sőt még egy...”
„Hagyd most, majd legközelebb elmeséled, inkább 

siess, m ert elkésel.”
Karesz nem hagyta, hogy beléfojtsák a szót. „A 

gyülekezeti ház is templom. Ráadásul nagyon prakti
kus. Például télen nem kell az embereknek fagyos- 
kodni, mert a gyülekezeti ház jobban fűthető, mint 
egy templom. Az ifjúságin pedig még pingpongozni is 
lehet benne. Sőt, a lelkész is benne lakik.” No de ek
kor már tényleg rohannia kellett. Amit viszont mon
dott, elgondolkodtatott. Tényleg jó dolog egy gyüle
kezeti ház. De azt is hallottam valahol, hogy cirkuszo
sok egy lakókocsit rendeztek be templomnak, a folya
mi hajósok meg egy a forgalomból kivont uszályt. 
Templom van sokféle.

JÁTÉKTÁR
Minden résztvevőnek van egy száma, így foglalnak 

helyet, körbe ülve. A  „fogó” bekötött szemmel áll a 
kör közepén, és mond két számot. A két szám „tulaj
donosának” úgy kell helyet cserélnie, hogy a fogó ne 
tudja őket megérinteni. A  többieknek ezalatt a lehe-

Utolsó vacsora -  kőagyagból
Hazánkban a kerámiaművészet évezredes hagyomá

nyokra tekinthet vissza, ezért a Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége keretén belül működő Ma
gyar Keramikusok Társasága igyekszik a kerámiaművé
szet sokféle irányzatát és törekvését országos kiállítások 
rendezésével minél szélesebb körben bemutatni. A  XX. 
századi magyar keramikusok munkájának szép bemu
tatása volt az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből 
összeállított válogatás, melyet Keszthelyi Katalin nyitott 
meg, és a Vigadó Galériában rendezett kiállítás >yAz 
agyag mesterei” címmel, melyet dr. Lovag Zsuzsa, az 
Iparművészeti Múzeum főigazgatója nyitott meg. A  „Ke
rámiaművészet generációk alkotásainak tükrében ” több 
nemzedék művészetének talán legszebb darabjait mutat
ta be a meghívottaknak és a meglepően sok érdeklődő
n ek  A  legszebb alkotások közé tartozik C s e l o v s z k y  
Á r p á d  kőagyag „Utolsó vacsorá”-ja, P a n n o n h a l -  
m i  Z s u z s a  Napóra-„napraváró”-ja, 2.25 m nagysá
gú porcelánsamottból, S á r i  M i h á l y  „Bábel” című 
porcelán berakásos samottja, V á r d e á k  I l d i k ó  cse
répkályha-és kandallómunkái, S z a b ó  K i n g a  nagy 
vázája, szarvasos tálja, Po lgár  I l d i k ó  porcelánjai, 
B o r z a  T eréz  Kibomlás-a, B a k ó - H e t e y  R o z á 
l ia  plasztikái, ötletes O ro sz  S á r a  Illatszertartója, 
D o h á n y  S á n d o r  Csendélete, F ü r t ö s  G y ö rg y  
Nyári zápor emléke, T ih a n y i  Z s u z s a  porcelán 
gyermekkészlete, Veres  M i k l ó s  „Hárman" figurái. 
Valójában valamennyi kiállított mű említést érdemelne, 
mindegyiken látszik hogy mesterük művészi hittel nyúl a 
megformálandó anyaghoz, valamennyi a magyar kerá
miaművészet értékei közé tartozik A z utóbbi időben 
m ind nagyobb szerepet kap a kerámia az egyházi művé
szetben s díszítő elemként az építészetben. A  kiállításo
kat kitűnően szerkesztett, tartalmas, színes katalógus 
egészíti k i -  bizonyítva e gazdag művészeti ágnak jelen
tőségét korunk művészetében. Schelken Pálma
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tő legnagyobb csendben kell ülniük. Akit a fogó meg
érint, azzal helyet cserélhet. Aki egyszer felállt a he
lyéről, az ugyanoda nem ülhet vissza abban a körben. 
Ellenkező esetben neki kell a kör közepére állnia.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Megfejtők
A „Keresünk egy könyvet” című játék megfejtését 

már régebben közöltük, de a megfejtők neveit és az 
elért pontok számát csak most ismerhetitek meg. Em
lékeztetőül: Ruth könyvét kellett lehetőleg minél ke
vesebb információból felismernetek, és ezzel az ószö
vetségi irattal kapcsolatban tettem fel pluszkérdése
ket is. A megfejtők a következők: .

6 pontos: Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági 
Kör; Illés Adél (Egyházasdengeleg); Mersva Ildikó és 
Gábor(Vácegres); Papp Edit (Kisbabot); Zalán Péter 
(Budapest);

5 pontos Nuszpel Mónika és Krisztián (Solt- 
vadkert);

4 pontos: Petró Mónika és Hajnalka (Budapest);
3 pontos: Tamás Imre (Nyíregyháza);
2 pontos: Zombory Réka (Kelenföld).
Minden megfejtőnek gratulálok!

Humorzsák
A  lelkész otthon a naptárába pillantva, ijedten kap a 

fejéhez:
-  Jaj nekem! Egy temetést és egy esküvőt ugyanarra az 

időpontra beszéltem meg! Valamelyiket el kell halaszta- 
nunk!

Felesége segíteni próbál:
-  Halaszd el a temetést. A z elhunyt már nem tudja 

meggondolni magát.
*

A  hirtelen haragú harangozó alaposan megsérti Ko
vácsot. A  lelkész, mikor megtudja, megkéri a harango- 
zót, hogy kérjen bocsánatot.

A  harangozó hosszú győzködés után be is csönget 
Kovácsékhoz:

-  Itt lakik a Takács?
-  Tudhatnád, hogy itt nem lakik semmiféle Takács! -  

válaszol dühösen Kovács.
A  harangozó szerényen meghajtja a fejét:
-  Akkor bocsánatot kérek

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi u. 359.
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Aki hall
Egy üzletember megbízható munkatársat keresett. 

Meghirdette, hogy bárki jelentkezhet, és jó fizetést is 
ajánlott. Másnap megtelt az iroda emberekkel, aJoJC 
türelmetlenül várták, hogy történjen valami, “ telt 
egy óra, két óra, az emberek elkezdtek veszekedni, 
hogy mit csináljanak, már a füstöt is vágni lehetett, de 
a zűrzavar ellenére sem történt semmi. Egyszer csak 
feláll egy ember, határozottan bemegy kopogás nél
kül az ajtón, majd öt perc múlva kijön, kezében a 
szerződéssel. Mindenki meghökken és kérdezi, hogy 
honnan tudta, hogy be lehet menni. Hát nem hallot
tátok azt a suttogó hangot? Azt mondta, hogy „Aki

THOMAS STEARNS ELIOT

A Háromkirályok utazása
„Hideg volt odamenet,
Épp legrosszabb része az

évnek
A z útra, s ilyen hosszú útra: 
Metsző a szél, az utakat

elmosta az ár 
A  nagy télvíz idején. ”
S a tevék feltörve, lesántulva, 

csökönyösen
A z olvadó hóba feküdtek 

Volt amikor visszakívántuk 
A  nyári palotákat a dombokon, a függőkerteket 
S a sörbethozó, selymes lányokat.
Itt meg a káromkodó, zúgolódó tevehajcsárok, 
A kik megszöktek, mert kellett nekik a szesz meg

a nő,
S a kihunyó tábortüzek a hiányzó sátrak,
S a mogorva várak az ellenséges városok,
S a mocskos falvak, ahol az ember bőrét is

lenyúzzák
Nehéz volt odamenet.
Végül inkább egész éjszaka utaztunk,
Sebtiben szundikálva,
S a fülünkbe dúdoltak a hangok, szólván,
Hogy mindez csak őrület.

Aztán hajnalra leértünk egy enyhe völgybe,
Párás volt a hóövezet alatt, növényektől illatozó; 
folyó rohant benne s egy vízimalom verte a sötétet, 
S három fa  nyúlt az alacsony égbe,
S  egy öreg, fehér ló ügetett el a mezőn.
Aztán egy kocsmához értünk, szőlőlevelek a

fejgerenda
fölött,
Nyitott ajtók előtt hat kéz vetett kockát ezüst 
pénzdarabokért,
S lábak rugdosták az üres borostömlőket.
De útbaigazítást nem kaptunk haladtunk tehát

tovább
-S megérkeztünk este, egy perccel sem hamarább 
Találtunk arra a helyre: mondhatni, kielégítő volt.

Mindez régen volt, emlékszem én,
És megtenném újra, de vegyétek észbe 
Ezt vegyétek észbe
Ezt: miért vezettek végig ezen az úton,
Születésért vagy Halaiért? Volt születés, igaz, 
Bizonyítékot kaptunk rá, s nem kétes, láttam

születést,
halált,
De azt hittem, különböznek egymástól; ez a

Születés
Kemény és keserű haldoklás volt nekünk olyan

volt m int
a Halál, a mi halálunk 
Visszatértünk székhelyünkre, ezekbe a

Királyságokba,
De itt nincs többé nyugtunk a régi függelemben, 
Köröttünk idegen nép csüng istenein.
Másféle halálnak örülnék

Vas István fordítása

engem...
Mégis életünkben hányszor nem hallgatjuk azt a bi

zonyos hangot, hányszor felejtünk el odafigyelni arra 
a hangra? Pedig abban a pillanatban, hogy nem az Ur 
hangjára figyelünk, ítéleteink, igazságaink, tetteink 
már nem Istent szolgálják, hanem saját kényelmes 
egoizmusunkat. A XX. század hangos, rohanó életé
ben nehéz figyelni, hallgatni; még ha most csend is 
van, inkább, mint a karácsonyi rohanásban. De úgyis 
hainar visszaszokunk a fogaskerekek közé...

Újévkor mindig valami többet akar az ember, többet 
akar nyújtani az Urnák, jobban törekszünk a. jóra. De 
ha az új évet is magunk akarjuk megélni az Úr nélkül, 
talán csak a karácsony megrendezett pillanatai, meg az 
ajándékok maradnak az uj év első heteire. Ami nem 
feltétlenül rossz, mert a maga módján a szeretetünket 
jelképezi ez is, de Jézus nem lesz köztünk. Örök a fo
gadkozás, hogy maid jövőre jobb lesz! A kérdés csak 
az, hogy valóban jobb lesz? Szederjei Ákos

Egykori Kossuth-diák 
az oltár előtt

Messziről, Zürichből jött lelkész hirdette az Igét templo
munkban. A gyülekezet hazatérő fiút megillető tisztelettel 
fogadta és hallgatta őt. Hiszen Joób Olivér Nyíregyházán a 
Bathori utcai lelkészlakban nevelkedett öt testvérével, s szív
ta magába a tiszta hitet. Édesapja, néhai Joób Olivér, áldott 
életű lelkipásztora volt 35 éven át gyülekezetünknek.

Gyermeksége, fiatalsága egybeforrt evangélikus szüléink 
életével. Számtalanszor tette meg az utat otthona, szeretett 
temploma és iskolája: a Kossuth Gimnázium között.

Bizonyára nagy élmény volt számára, hogy mint a hánya
tott idők Kossuth-diákja most a mai idők keresztyén szel
lemben nevelkedő Kossuth-diákjainak hirdette az Igét.

„ Ti vagytok a föld sója... ”
„Ti vagytok a világ világossága... ” hangzott felénk az ige.
Mindkét dolog nélkülözhetetlen az ember életében.
Kérdezheti-e a só: érdemes-e most sózni?
Kérdezheti-e a gyertya: érdemes-e most világítani?
Nem. Kell a só es kell a világosság, mert különben nincs 

élet. Joób Olivér személyében szélviharokat megélt gyertya 
állt előttünk és hirdette, hogy a viharban, a veszélyben is vi
lágító elődeink is hozzájárultak ahhoz, hogy az Űr kegyel
méből itt ülhetünk, s éleszthetjük hitünk lángjait. Most nincs 
kegyetlen szél, nincs pusztító vihar. Éghet, táplálkozhat a 
láng, s bevilágíthatja a körülöttünk oly sűrű sötétséget.

Joób Olivér számára ez a templom volt hitének bölcsője, 
s innen indult el, hogy sóvá és gyertyává legyen az emberek 
életében.

Elhangzott felénk a kérdés: „vezet-e otthonodtól kita
posott út Isten házába, ahol szeretsz lenni, mert érzed, hogy 
áldott és világos a hely, s tőle te is áldott és tiszta: Isten fé
nyét tovább sugárzó ember leszel?!

Horváth Olivér IV/A 
(A Nyíregyházi Gimnázium újságjából)

B e h A R A n Q O Z Ó
az Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóra, 

Váralja, 1996. július 24-27.

A Magyarországi Evangélikus Egyház iiju*ugiDfzorbu.,.i 
és a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szowi cg

országos ifjúsági találkozót/Szervez /  '
a magyarországi evangélikus fiatalok és minden entckióuúfám ára.

A 4 napos cyyunlúi-leheió'séyei ad az  ifjúsági Köröknek 
egymás megismerésére, 

könnyű- és komolyzenei koncertek hallgatására, 
színpadi előadások megtekintésére, 

közös gondolkodásra, bibliatanulmányokra, 
személyes ismerkedésre, beszélgetésekre.

Váralja kitűnő tem észeti adottságai 
bizonyára sokakat csábítanak majd 

a  tervezett kirándulásokra, sportprogram okra is.

Minden érdeklődő számára további információval szolgaiunk.

Keretek képe
Kiállítás Bécsben

Vélhetnénk a keret valaminek a szélét, végét, körül- 
határoltságát jelenti. Erre gondoltam, amikor meghívott 
a bécsi Kunstforum arra a kiállításra, amelyet a belváro
si Freyung termeiben rendezett az amsterdami Van Gogh 
Museum (és mások) közreműködésével. A  múlt *7á7ad  
második felében és a XX. században festett képek látha
tók itt, alig néhány kivételével valamennyi keretben. 
Egyik-másik -  főleg régebbi -  kép olyasféle, rendszerint 
díszes rámában, m int amilyeneket a legtöbb lakásban és 
közhelyen is láthatunk. Olykor csak a színük vagy a szé
lességük változik többnyire a kép -festmény, akvarell- 
hangulatához, stílusához illően.

Egyszer csak azonban kilép a kép a keretből, vagyis 
inkább ráterjeszkedik a keretre: ott folytatódik a témát 
témával keretezve, határolva. Talán inkább határtalan
ná téve? Határátlépővé bővítve önmagát. Mintha az áb
rázolat nem érne véget a keret szélénél; rálépve, ráborul
va, önmagánál szinte értékesebbé, tartalmasabbá téve a 
rámát. Talán azt is jelzi, hogy a művész türelmetlen volt, 
mondanivalója, közlendője gazdagabb, mindenesetre 
tágasabb, semhogy a kerettel határa lenne szabható.

Keretek között -  olykor fölött -  folyik maga az élet, a 
mi életünk is. Néha összébb húzódunk óvatosságból, 
gyávaságból, kényszerűségből, nem töltjük ki a keretein
ket, m int ahogyan sok kép maga és kerete közé többnyi
re fehér (színtelen?) felületet, passepartout-t helyez, 
mintegy vállat vonva: eddig tart az én területem, a többi
től elhatárolom magamat. Vagy mások határolnak el 
onnét, s mi, örömmel vagy kelletlenül, netán magunk
ban lázongva visszavonulunk magunkba húzódunk el
zárkózunk.

Sokan a modem művészek közül nem fogadják el a 
keret kényszerét. Bécsben is kiállították (például) 
Malewitsch festményét -  Önarckép két dimenzióban -, 
amely azonban a kettőt végtelenné, határtalanná tágítja. 
Mellesleg: ide gondolhatjuk magunkat is, a miéinket, 
környezetünket, vágyainkat, kudarcainkat.

De föltehetjük azt a kérdést is, nem díszítjük-e olykor

túl, nem csicsázzuk-e agyon a mások elé, a világ elé tárt 
képünket, mintha nem bíznánk magunkban és képessé
geinkben? Nem tartjuk-e néha fontosabbnak keretein
ket, m int önmagunkat? Nem valamiféle jólöltözöttségre 
gondolok, nem a tiszta ingre vagy a kellemes külsőre -  
inkább túlbecsülésre, valami fellengzősségre, fontosko
dásra. A  kiállítás képei és kereteik egyértelműen azt bi
zonyítják, hogy egyneműek, egymást kiegészítik folytat
já k  akár bentről kifelé, akár kintről befelé bóklászik is a 
tekintet.

Figyelmet érdemel, hogy ez időben sok művész mag, 
tervezte meg vagy választotta ki képe keretét, s nem csak 
azért, hogy illőek legyenek egymáshoz, erősítsék egymást, 
növeljék a hatást, hanem azért is, mert maguk éppúgy 
továbbgondolták mondókájukat, m int nézőiket arra 
késztették bogy velük együtt vagy önállóan maguk is to
vább gondolkozzanak a már ismerteknek vagy a még 
nem ismerteknek további dimenziói előtt nyitva utat.

A z emberek nagy része egykor jobban helyhez volt köt
ve, m int egy tripartitum késztette, kényszerítette volna. 
Fiatal iparosok bejártak messzi földeket, de a megtele
pedettek -  s kivált a családot alapítók -  otthon marad
ta k  Napjainkban útra kel a világ: megszűnőben, 
légiesedőben vannak a határok Rokonok toppannak be 
egymáshoz, levelezőtársak találkoznak gyerekeket kül
denek szüleik nyelveket tanulni más országokba. Életke
reteink kitágultak talán némelyik el is tűnt. Amennyire 
ismernünk kell kereteinket -  lehetőségeinket, korlátáin
kat annyira túl is kell lépnünk rajtuk föléjük emel
kednünk A zt a parancsolatot, hogy „igázzátok le a fö l
det”, így is érthetjük Nekünk adatott a világ -  éljünk ve
le. Képek keretét nemcsak a művész lépheti át, átkel raj
ta a műélvező is, tekintete elkalandozik gondolkodása 
és eletfelfogása továbbviszi, átéli a képet. Bizony képte
lenség lenne tétlen maradni, lecövekelni, maradinak 
maradni. A z élet teljességéhez kép és kerete egyaránt 
hozzá tartozik

Zay László
t
T .
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„íme, most van a kegyelem ideje!”
A Korinthusi levél címben idé

zett mondatáról prédikált dr. Har
mati Béla püspök november 12-én, 
vasárnap délután a gyóni templom
ban, amikor diakónus lelkésszé 
avatta Koczomé Heinemann Ildikót.

I Isten kegyelmének jó hírét vinni a 
gyülekezetbe, felnőttek és gyerme-

1 kék közé: papnéként egy évtizede 
végzi Koczomé Heinemann Ildikó 
ezt a munkát. Isten kegyelmének 
drága kairosza, a „most” ma azt je
lenti, hogy a vocatio intema, Isten 
szívbéli hívása a szolgálatra most 
kiegészül a vocatio extemával, az 
egyház hivatalos küldő és szolgálat
ra felhatalmazó szavával. Örven
dezzen ennek az ünnepelt, és be
csülje meg a gyülekezet.

Az istentiszteletet követő köz
gyűlésen hozzátartozók, barátok, 
szolgatársak szeretete vette körül 
a felavatott diakónus lelkészt, akit 
elsőként férie, Koczor Tamás da- 
bas-gyóni lelkész köszöntött. A pi
lisi gyülekezet ifjúsága, úgy is, mint 
az egyik szomszédos gyülekezet 
küldöttsége, de úgy is, mint akik

között évek óta sok szolgálatot vé
gez a Koczor házaspár, énekszóval 
mondta el köszöntését. A  levelező 
évfolyamtársak nevében Molnár 
Gyula szólt, és Isten igéjével kö
szöntötte a volt diáktársat. A Teo
lógia képviseletében dr. Szabó La
jos professzor vett részt a szertar
tásban, és hozta a Teológia kö
szöntését, de emlékeztetett az in
dulásra is, arra a pécsi gyülekezet
re, amely Heinemann Ildikót ne
velte és útra bocsátotta. Álljon itt 
az imádkozó nagymama, Heine- 
mann Henrikné emléke is, áld Is
tenbe vetett reménységgel és biza
kodó szeretettel boldogan kísérte 
unokája egyházi szolgálat felé tar
tó első lépéseit. Ugyancsak a kez
detekre emlékeztetett dr. Nagy 
Gyula ny. püspök, aki a család ne
vében szólt. Kiemelte azt a hiva
tástudatot, amely töretlenül jelen 
volt Koczomé Heinemann Ildikó 
eleteben, akkor is, amikor tanul
mányait egy időre, az édesanyai 
szolgálat végzésé miatt megszakí
totta.

A gyóni gyülekezet szeretete vet
te körül a hivatalos szolgálatba 
lépőt ezen a délutánon. Szóltak a 
gyermekek Czemmel Fruzsina, és az 
ifjak Kovács Nándor szavaival. Kö
szöntötték papnéjukat és immár 
lelkészüket a gyóni gyülekezet szór
ványaiban élők. Nevükben Kis- 
györgy Józsefié szólt meleg szavak
kal. A gyülekezet köszöntését tol
mácsolta ünnepeknek és vendég
nek egyaránt Havasi Ferenc gyüle
kezeti felügyelő, aki a gyülekezet 
nevében köszöntötte az oda első al
kalommal látogató Harmati püspö
köt. A gyülekezet szeretetét fejezte 
ki az a meleg és kedves vendégsze
retet, amelyben helybelieknek és 
távolról érkezőknek egyaránt része 
volt. Növelje Isten ezt a szeretetet 
gyülekezet és lelkészei között. 
„íme, most van a kegyelem ideje! 
íme, most van az üdvösség napja!" 
(2Kor 6,2) -  áradjon ebből a nap
ból kegyelem és áldás a hétközna
pokra. Koczomé Heinemann Ildi
kónak pedig adjon bölcsességet, 
mindig megújuló hitet, szívbéli bé
kességet és örömteli gyülekezeti 
munkát a szolgálat Ura.

Szabómé Mátrai Marianna

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának nyilatkozatai

NYILATKOZAT
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná

csának Közgyűlése reménységgel tekint a jugo
szláviai-boszniai polgárháború befejezéséért, és a 
helyzet rendezéséért létrehozott békemegállapo
dásra.

Felajánlja szükség szerint továbbra is végzendő 
diakóniai szolgálatát a menekültek megsegítésére.

Kéri a vajdaságban élők nemzetiségi-népességi 
arányának a nemzetközi jogban biztosított megőrzé
sét a békesség jegyében.

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának Közgyű
lése aggodalommal vette tudomá
sul, hogy a Szlovák Köztársaság 
parlamentje az elmúlt hetekben 
olyan nyelvtörvényt fogadott el, 
amelyik korlátozza a kisebbségek 
nyelvének használatát, és a rendel
kezések kiterjednek az egyházi ok
iratokra is.

Tagegyházaink, a református, 
evangélikus, baptista, metodista és 
ortodox egyházak évszázados kap
csolatokat tartanak fent a nyelv- 

, törvény által érintett kisebbségek-
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kel, a Szlovák Köztársaságban élő 
egyházakkal, különösen is a népes
ség kereken tíz százalékát kitevő 
magyarsággal. Meggyőződésünk, 
hogy az emberi jogok és a vallás- 
szabadság biztosításához hozzátar
tozik az anyanyelv istentiszteleti, 
egyházi, közigazgatási, hitoktatási 
és iskolai téren való korlátozás 
nélküli használata.

Kérjük a szlovákiai egyházakat, 
és az azokat testvéri együttműkö
désben tömörítő Szlovákiai Egy
házak Ökumenikus Tanácsát, hogy 
tegyenek meg mindent annak ér

dekében, hogy a nemzetek közötti 
megértés szellemében az alapvető 
emberi és vallásgyakorlási jogok 
biztosítva legyenek a Szlovák Köz
társaságban a nemzetiségek szá
mára. Ez irányú fáradozásukat 
készséggel támogatjuk és imádsá
gainkban hordozzuk.

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa Közgyűlése.

D. dr. Harmati Béla s. k. 
elnök

Dr. Bóna Zoltán s. k. 
főtitkár

lommal fordultak a román állami 
hatóságokhoz, folyamodványaikra 
mind a mai napig még csak választ 
sem kaptak -  sem az államelnök
től, sem a kormánytól.

Időközben a román kormány 
különálló módon, részlegesen kár
talanította a román görög katoli
kus egyházat. Ezen túlmenőleg a 
Román Ortodox Egyháznak 1990 
óta folyamatosan nagy értékű 
pénzösszegeket és állami ingatla
nokat juttat -  beleértve még ipari 
létesítményt is. Egyes esetekben 
az adományozás egyházaink elvett 
tulajdonából történik. Megkísérlik 
a Román Ortodox Egyházat nem
zeti egyházzá nyilvánítani.

A mintegy kétmilliós romániai 
magyarságot magukba foglaló ke
resztény egyházaink 1989 óta meg
szakítás nélkül vívják közös küz
delmüket, és hagyományaiknak 
megfelelően, valammt az ökumé- 
nia szellemében továbbra is hiva
tásuknak tekintik annak vállalását.

Ennek értelmében jogosnak és 
indokoltnak tartjuk, hogy hazai és 
nemzetközi szinten valamennyi 
demokratikus utat felhasználjunk 
jogharcunk érvényesítésére, és 
ugyanakkor felhívjuk az egyetértő 
és együttérző közvéleményt, hogy 
jogos törekvéseinket támogassa.

Meggyőződésünk, hogy küzdel
münk és céljaink teljes mértékben 
beilleszkednek Románia demokra
tikus átalakításának folyamatába, 
hozzájárulnak a román jogállami
ság kialakításához, és elősegítik az 
állam és az egyházak viszonyának 
rendeződését, valamint a román- 
magyar történelmi megbékélést.

Bukarest, 1995. október 12.
Gyulafehérvári Római Katoli

kus Érsekség nevében: dr. Jaku- 
binyi György érsek

Nagyváradi Római Katolikus 
Püspökség nevében: Tempfli Jó
zsef megyéspüspök

Szatmári Római Katolikus Püs
pökség nevében: Reizer Pál püs
pök

Tfemesvári Római Katolikus 
Püspökség nevében: Sebastian 
Krauter püspök

Zsinatpresbiteri Evangélikus 
Egyház nevében: Mózes Árpád 
püspök, Dr. Podhrádszky László 
főgondnok

Erdélyi Református Egyházke
rület nevében: Dr. Csiba Kálmán 
püspök, Dr. Mártha Ivor főgond
nok

Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület nevében: D. Tőkés 
László püspök, Szilágyi Aladár fő
gondnok

Unitárius Egyház nevében: Dr. 
Erdő János püspök, Jenő Dezső 
főgondnok

NYILATKOZAT
A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Budapesten, 1995. 

december 4-én tartott Közgyűlése a Romániai Magyar Keresztény Egyházak 
Elöljáróinak alábbi Állásfoglalását tanulmányozta, a tagegyházak gyüleke
zetei számára megküldi és az abban foglalt, az új romániai Tanügyi Törvény 
vallásszabadságot korlátozó rendelkezései elleni, az egyházi elöljárók által 
meghatározott jogos törekvéseket támogatja.

A Romániai Magyar Keresztény Egyházak 
Elöljáróinak Állásfoglalása

A mai napon, 1995. október 12- 
én, Bukarestben tartott rendkívüli 
tanácskozásán a Romániai Magyar 
Keresztény Egyházak Elöljáróinak 
Állandó Értekezlete a romániai 
felekezeti és anyanyelvű oktatás
sal, valamint az erővel elkobzott 
egyházi javakkal kapcsolatban a 
következő állásfoglalást teszik 
közzé és ajánlja a fővárosunkban 
ülésező Interparlamentáris Unió 
és az Európa Tanács figyelmébe.

1. Egyházaink mélységes aggo
dalmuknak adnak kifejezést az új 
romániai Tanügyi Törvény nemze
ti kisebbségeket és híveiket sújtó, 
egyházi autonómiájukat sértő ren
delkezései miatt, mely autonómiát 
mind az egyes egyházak törvényei, 
mind Románia alkotmánya előírja.

Meggyőződésünk, hogy az anya
nyelvhez, az anyanyelven való ta
nuláshoz való jog Istentől kapott -  
demokratikus -  szabadság, mely 
semmilyen körülmények között és 
senki által nem korlátozható. 
Egyetlen parlamentnek sem áll jo
giban jogfosztó törvényeket hoz
ni. A Tanügyi Törvény olyan jogo
kat sért, melyek egyházainkat, hí
veinket és híveink nemzeti közös
ségét alapvető demokratikus em
beri és kisebbségi jogaik alapján il
letnek meg.

A romániai magyar nemzeti kö
zösség számára a teljes esély- 
egyenlőséget, az anyanyelvhez és a 
tanuláshoz való jog maradéktalan 
érvényesülését csupán a teljes kö
rű kulturális autonómia szavatol
hatja.

Élutasítjuk a Tanügyi Törvény
ben tetten érhető, a romániai ki
sebbségekkel szemben évtizedek 
óta érvényesített hatalmi asszimi
lációs törekvéseket, és követeljük 
a törvény azonnali felfüggesztését, 
illetve megváltoztatását az Európa 
Parlament legutóbbi vonatkozó 
határozati állásfoglalásának meg
felelően.

2. A kommunista diktatúra a 
romániai történelmi -  köztük a 
magyar anyanyelvű -  egyházakat 
több évszázados múltra visszate
kintő oktatási intézményeiktől 
fosztotta meg. Az 1948-as vonat
kozó kormányhatározat egyháza
ink 1300, túlnyomó többségében

magyar tannyelvű iskoláját álla
mosította és szüntette meg -  a kö
vetkezők szerint: 531 református, 
468 római katolikus, 266 német, 
magyar és szlovák evangélikus, va
lamint 35 unitárius felekezeti tan
intézetet. Az új tanügyi jogszabály 
azáltal, hogy a törvény hatályával 
rendeli el a volt egyházi iskolák 
épületeinek az újraállamosítását, 
nem csupán egy kommunista 
visszaélésből fakadó, teljességgel 
jogszerűtlen, kisebbség- és egyház
ellenes intézkedést legitimizál, de 
egyben annak a lehetőségét is ele
ve kizárja, hogy a volt iskolai in
gatlanok visszakerüljenek eredeti 
tulajdonosaikhoz és újra helyreáll
jon a teljes jogú egyházfelekezeti 
iskolarendszer (elemi, közép-, 
szakiskola és felsőoktatás).

Az új Thnügyi Törvény követke
zésképpen szögesen ellentmond az 
Európa Tanács azon meghagyásai
nak, melyeket Romániának a 1h- 
nácsba történt teljes jogú tagként 
való felvételekor írt elő, az egyhá
zi oktatás és ingatlanok tárgyában.

Míg Nyugat-Európában, a de
mokratikus országokban a teljes 
oktatási hálózatnak jelentékeny 
részét teszik ki a felekezeti isko
lák, ezzel szemben Romániában a 
mégis létrehozott magyar egyházi 
iskolai intézmények öt év után is 
többnyire hajléktalanok és jog
fosztottak.

3. Az oktatási intézményeken 
túlmenően -  a zsidó közösségi tu
lajdonok visszajuttatását elkezdő 
folyamat mintájára -  egyházaink is 
nyomatékosan kérik és már 
megelőzőleg, 1990-nel kezdődően 
folyamatosan kérték, hogy a ro
mán állam juttassa vissza birto
kukba mindazokat az ingó és in
gatlan javakat, melyeket az elmúlt 
ötven esztendőben önkényesen el
koboztak tőlük.

Jelen pillanatban, öt évvel az
1989-es változások után, a volt 
kommunista országok közül Ro
mánia az egyetlen, amely törvé
nyes úton még nem rendezte a volt 
egyházi ingatlanok visszaszolgálta
tásának a kérdését.

Annak ellenére, hogy egyháza
ink jogos igényeik érvényesítése 
végett, 1990 óta mintegy 14 alka- 
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VÍZKERESZT 
ÜNNEPÉNEK IGÉJE
VAKSÁGBÓL -  LÁTÁSRA!
Jn 9,1-7

Valós történetet olvastam: egy 
angol házaspárnak kislánya szüle
tett. Igen nagy volt az öröm. Az
után a szomorúság. Pár hónapon 
belül kiderült, hogy a kislány nem 
lát. Az orvosok kiderítették, hogy 
a születése után veszítette el látá
sát. Ennek ellenére kis Johanna vi
dám volt, hiszen nem tudta, mit 
veszített. Biztonságosan mozgott a 
lakásban és az utcán. Tizennyolc 
esztendős korában meglepő mó
don nyerte vissza látását: a fürdő
szobában véletlenül a forróvízcsa
pot nyitotta meg. Rémülten ugrott 
félre, s ebben a pillanatban ujjong
va kiáltotta: Latok! Látok! Való
színű, hogy a hirtelen ijedtség 
miatt a látóideg központjában 
helyrebillent valami. Ettől a naptól 
kezdve számára új élet kezdődött. 
Újra meg kellett ismerkednie a 
világgal, amit eddig egészen más
milyennek képzelt el. Azóta min
den este így imádkozik: Uram, add 
hogy holnap is lássak...

Az ezekben a fejezetekben el
mondott jézusi beszédek és csoda
tettek a sátoros ünnep alkalmával 
hangzanak el. A fő fórumon, a Sa
lamon tornácában. Elméleti és val
lási viták kereszttüzében jelenti ki 
Jézus: „Míg e világon vagyok, a vi
lág világossága vagyok”.

Elméleti viták helyett ezen az 
ünnepen, az ige tükrében próbál
juk meg azt meglátni, amin min
den hitvita eldől: Történt-e valami 
az életedben, ami a Krisztussal 
való találkozást és az O kezenyo- 
mát mutatja? A bibliai vak életé
ben az történt, hogy a Jézussal 
való találkozás és feltétlen enge
delmesség ajándékaként megjött a 
szemevilága. Nem visszanyerte lá
tását,, hanem a teljes sötétség után 
VILÁGOSSÁGRA jutott. Egész 
életében a vakság szomorú börtö
nében tengette életét. De most, 
ezen a szombaton felcsillant előtte 
a remény: ha hisz, megszabadulhat 
sötét börtönéből. TUlajdonképpén 
már akkor visszanyerte látását, 
amikor Jézus szavára engedelme

sen elmegy a Siloám tavához, és 
mindent úgy tesz, ahogyan Jézus 
parancsolja neki. Akinek ilyen vi
lágosság gyúl a szívében, az megér
demli, hogy szeme látását vissza
nyerje.

A keresztyén ember életében 
pediga Krisztus kezenyoma az ÚJ 
LÁTÁS! Nem a testi gyógyítás volt 
csupán Jézus életprogramja és 
nem is csak egyesek életében. 
Krisztus missziója, hogy igaz vilá
gosságra és tiszta látásra juttasson 
el minden embert.

Ebben az új látásban egészen 
másképpen látom a világot: Isten 
csodálatos teremtésének és aján
dékának. Másképpen látom Isten 
hatalmát: nem vaksors irányítja a 
Földet és életemet, hanem van 
Gazdám, aki törődik velem. Aki 
azt akarja, hogy lássak. Meglátom 
Isten szerétét, Jézus Krisztus vált- 
ságszerző irgalmát. Meglátom a 
keresztet, melyről az új látás árad 
felém. S aki ezt látja eleget lát ah
hoz, hogy eligazodjon az életben.

Mi lehet most már az ember fe
lelete Krisztus gyógyító szereteté- 
re? Csak az, amit a vakon született 
mondott minden emberi, farizeusi 
provokáció ellenére: „HISZEK, 
URAM!”

S ez a hit a Krisztus velem való 
irgalmára adott felelet. Ezt kimon
dani csak azok tudják, akik megta
pasztalták, hogy Krisztus valóban 
a világ világossága!

Mondd ki a vakkal együtt: Hi
szek! És megnyílik a szemed a 
nagy titok meglátására: „Nékem 
cselekednem kell annak dolgát, A ki 
elküldött engem... ”

Ha hitünkön csodálkoznak, jus
son eszünkbe egy epizód Picasso 
életéből: Egy vendéglő pincére 
odaszólt neki: Nem értem a ké
peit, mester! És a kínai nyelvet 
érti? -  kérdezte a művész. Nem! 
Pedig félmilliárd ember beszéli! 
Nem látom a világ világosságát? 
Menj Krisztus elé, s Ő megnyitja a 
szemed, hogy holnap is láss!

Solymár Péter

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Nyisd fel szemeinket, hogy 

meglássuk világosságod mellett irgal
mas szeretetedeL Add, hogy új látás
ban tudjunk szent akaratod szerint él
ni, cselekedni. Hogy fényed előre mu
tasson a Veled való találkozás felé. 
Sokszor nagyon vakok vagyunk, jöjj 
elénk, hogy találkozva veled megnyíl
janak lelki szemeink, s legyen látássá a 
hit. Amen.

Evangélikus Élet 1996. január 7.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. január 6.

I. , Bécsikapu tér de. 10. (német) Diet
rich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher 
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1. NAP

Ézs 54,2 
Zsolt 8,2 
Zsid 2,9
(vagy Jel 3,14-22) 
Mt 18,10-14

„AZ AJTÓ ELŐTT ÁLLOK, ES ZÖRGETEK” (Jel 3,20)

Tedd tágassá sátradban a helyet.
Milyen csodálatos széles e világon a Te neved!
Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált.

Azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.

A Krisztust-követők egységének 
imahetét úgy indítjuk, hogy meghirdet
jük az Úr kezdeményezését; Ő közele
dik felénk és kopogtat az ajtónkon. 
Ő jön megmenteni az elveszettet és 
összegyűjteni Isten szétszóródott gyer
mekeit.

Ézsaiás prófétai kijelentése felszólít
ja a népet a sátor(hely) megnagyobbí- 
tására, ahol az Isten által megváltott

sokaság összegyűlhet. Jézus hozott üd
vösséget az emberiségnek, olyan mó
don, hogy ajándékának elfogadásában 
szabadon hagyott bennünket.

Számunkra, akik hívők vagyunk, Jé
zus Krisztus az egyetlen, ara körül a 
testvéri közösséget keli építenünk, 
amit ő meg akart váltani. Imádságunk 
dicsőítő himnusz, elismerve „fönségét 
az egész földön”.

Imádkozzunk!
Úr Jézus, a te jelenléted közöttünk 

megmutatja nekünk hiányosságainkat 
és tévedéseinket. Növeld bennünk a 
bölcsek alázatát és az alázatosak böl
csességét, hogy kövessük Keresztelő Já
nos példáját, aki képes volt félreállni, 
mikor dicsőséged kinyilvánult és kije
lentetett. Törd össze önelégültségünk 
jármát, mindazt, ami akadályozza sze
retetünk lobogását, és jöjj gyorsan, 
hogy, meggyógyítsd megosztottságun
kat. Állítsd helyre szétszórt nyájad egy
ségét, és tedd hűségessé örömhíredhez. 
Tégy bennünket buzgóvá, hogy megvál
tó művedben azt, amit tőlünk vársz, ve
led megtegyük, és így közösen legyünk 
megváltásod tanúi és közösen befogad
juk az elérkező Országot. Ezt kérjük tő
led, aki élsz és uralkodsz mindörökké.

2. NAP „ISMEREM TETTEIDET”
(Jel 3,15)

Ézs 1,11-17 A kezetek csupa vér. Mosdjatok meg.
Zsolt 51,1-9 Moss meg és a hónál fehérebb leszek.
lKor 13,1-13 Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
(vaev Jel 3.14-22)
Mt 7,13-21 Tegyétek az Atya akaratát.

Az Úr jön, hogy találkozzék velünk. 
Láttára csak szégyenkezhetünk a bű
neink okozta eltorzulásunk miatt.

Halljuk Ezsaiást, amint azt mondja 
nekünk, hogy mossuk meg a vértől 
szennyezett kezünket. Ugyanakkor 
halljuk a zsoltáros bizakodását: Isten 
legfőbb gondja, hogy irgalmazzon ne

künk és megtisztítson minket. Szerete
tet nélkülöző cselekedetek és meggyő
ződés nélküli elmondott imádságok 
vannak a keresztények közötti konflik
tusok és megosztottságok mélyén. A 
szemléletmód és a magatartás megvál
toztatása -  a megtérés -  által, amit Is
ten művel bennünk (metanoia), va

gyunk képesek elfogadhi másokat és 
olyanoknak látni őket, mint Istentől 
szeretett személyeket, akikkel O újra
egyesíteni kíván minket.

Imádkozzunk!
Köszönjük, Urunk, hogy kegyelme

sen munkálkodsz bűneink miatt meg
romlott eredeti szépségünk helyreállí
tásáért. Add, hogy imádságunkban 
meglegyen az a lángolás, amely szent
ségedhez illik, hogy amit cselekszünk, 
így megfeleljen isteni akaratodnak. Se
gíts minket, hogy szilárdan álljunk a 
nehézségek közepette, és így is kitart
sunk az egység keresésében. Vezess 
minket Igéd világossága felé köztünk 
lakó Szentlelked által. Egyesíts és szen
telj meg minket!

3. NAP NYOMORULT VAGY, SZÁNALOMRA MÉLTÓ, 
SZEGÉNY, VAK ÉS MEZÍTELEN (Jel 3,17)

Ézs 58,6-7 Ne fordulj el embertársad elől!
Zsolt 34,12-23 Hagyd el a rosszat és tedd a jót
ÍJn 3,14-18 
(vagy Jel 3,14-22)

Kötelességünk életünket adni testvéreinkért.

Lk 18,9-14 Egyesek meg voltak róla győződve, 
hogy igazak, s a többieket megvetették.

Isten megmutatja szegénységünket, 
és ez már üdvösségünkre szolgál. Elis
merjük más egyházak, más népek lelki 
gazdagságát (beleértve azokat is, akik 
anyagilag vagy szellemileg szegények), 
így többé nem megvetéssel tekintünk

A keresztények megmosták ruhájukat 
a Bárány vérében; Jézus Krisztus testé
nek tagjaivá tette őket. Krisztus állandó-

rájuk, hanem inkább szeretjük őket. 
Isten szeretete Krisztusban tárult fel.

Az egyházaknak ma újra meg kell ta
nulniuk felismerni szegénységüket és 
megosztani gazdagságukat. Ezen a mó
don mutatják majd meg, hogy ők az Úr

sök maradnak és bűnük hatással van az 
egyház közösségére. Ezért Krisztusnak

Jézus tanítványai, a világ szolgálatára 
adva magukat, attól a szeretettől indít
tatva, amellyel Isten nekünk adta egy
szülött Fiát.

Imádkozzunk!
Örök Úr, mindeneket szerető Atya, 

hálát adunk neked azért a szeretetért, 
amellyel körülveszel betinünket. Thníts 
minket szeretni Fiad szeretetével, aki 
szegénnyé lett, hogy szegénységéből 
gazdagítson bennünket. Add meg 
Urunk, hogy szeretetedet alázattal fo
gadjuk, hogy szeressük a hitben testvé
reinket, és azokat az embertestvérein
ket is, akiket leginkább semmibe vesz
nek. Ezt kérjük tőled Jézus Krisztus, a 
mi Urunk által.

meg kell újítania testét, az egyházat, 
megtisztítania és folyamatosan megújí
tania. Ez utóbbi jelenti az egyházak köl
csönös testvéri korrekcióját és lelki kisu
gárzását is. Ilyen módon egymáshoz és 
egységükhöz közelebb kerülnek.

Imádkozzunk!
Urunk, egyházaid még mindig meg

próbáltatásokat és üldözéseket szen
vednek, de te kivezeted őket a sötétség 
völgyéből. Vezesd őket oda, ahová te 
akarod, nem pedig oda, ahová ők akar
nak menni.

4. NAP

Ézs 1,18-20 
Zsolt 23 
Jel 7,13-17 
(vagy Jel 3,14-22) 
Lk 15,11-32

„TANÁCSOLOM NEKED, VÉGY TŐLEM 
... FEHÉR RUHÁT” (Jel 3,18)

Bűneink fehérek lesznek, mint a hó. 
Megkened fejemet olajjal.
Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek?

Hozzátok hamar a legdrágább ruhát 
és adjátok rá!

an törődik velük, mivel azért még bűnö-
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Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 

Róm 8,14
VASÁRNAP Jézus így szólt tanítványaihoz: Menjetek 
el szerte az egész világba, hirdessétek azevangéliumot 
minden teremtménynek. Mk 16,15 (Ézs 12,4; Mt 
3,13-17; Róm 12,1—8; Zsolt 89,1-19). Isten az új év ke
gyelmét adta, s ezzel új feladatot bízott ránk: az evan
gélium továbbadásának munkáját. Ez a munka abban 
áll, hogy az utánunk jövő nemzedéknek, fiainknak, leá
nyainknak hirdetjük Isten szeretetének örömhírét. Ez 
közelebbről annyit jelent, hogy a karácsony elmúltával 
sem felejtjük el Isten szeretetét, s nem szűnünk meg 
Isten szeretetét tovább adni, Isten szeretetéből és sze- 
retete által élni. Ehhez adja Isten az ő Lelkét, mint 
egykor Jézusnak munkája kezdetén, megkeresztelése- 
kor.
HÉTFŐ Tfekints le szent lakóhelyedről, a mennyből, és 

áldd meg népedet, Izráelt. 5Móz 26,15 (Lk 2,30-32; 
Józs 3,5-11; Mk 1,40-45). Ha valakivel találkozunk az 
új év kezdetén, boldog újévet szoktunk kívánni egymás
nak. Számunkra a boldog új év úgy valósul meg, hogy 
Isten áld meg, és ígéri vezetését az új évben, amint egy
kor ígérte Józsuénak: Veled leszek, ahogyan Mózessel 
is vele voltam. Életünkben való jelenléte jelenti azt az 
erőt, amely segít a megújult életben való járásra.

I . .
KEDD Az URnak minden útja igaz, és minden tette

I jóságos. Zsolt 145,17 (lKor 13,12; Józs 3,12-17; Mk 
2,1-12). Jó megérezni Isten jóságát, amikor bűnbocsátó 
kegyelmével közeledik hozzánk, vagy amikor felsegít az 
ágyból. Ilyenkor könnyen felismerhetjük és áldhatjuk 
Isten kegyelmes cselekvését. Nehezebb őt akkor is kö
zel érezni magunkhoz, amikor éppen kezének súlyát 
érezzük a vállunkon, amikor éppen az ágyba kényszerít, 
vagy amikor feltomyosulnak felettünk a gondok hullá
mai. Isten akkor is velünk van, és jelenlétében feloldód
hatnak feszültségeink.
SZERDA Szentjei kezedben vannak, lábaidhoz tele

pednek, befogadják beszédedet. 5Móz 33,3 (Lk 10,39;
Jn 3,22-30; Mk 2,13-17). Nincs ennél csodálatosabb 
kép a Bibliában, mint ez: Isten gyermekei Isten kézé-

. NAPRA---------
ben vannak. Ez azt jelenti, hogy Isten közelében, Isten 
szeme előtt vagyunk. Ő lát minket, látja életünk prob
lémáit kísértéssel, bűnnel való vívódásunkat, megol
dandó gondjainkat. Kezében lenni annyit is jelent, hogy 
közelsége védelmet ad. ő , a betegek orvosa, a gyengék 
ereje hív ma is: ülj le lábam elé, hallgass rám, kövess 
engem!
CSÜTÖRTÖK istenünk, az ÚR, bármit cselekszik is, 

igaz, csak mi nem hallgattunk szavára. Dán 9,14 (Mt 
20,13-15; Mt 4,12-17; Mk 2,18-22). Vétkes köny- 
nyelműség lenne az, ha nem hallgatnánk Isten szavára  ̂
Ha mi nem hallgatunk rá, a felelősség minket terhel. O 
bármit tesz is, igazságán nem esik csorba. Jogosan és 
méltán tehetne velünk bármit, büntetése ellen nem til
takozhatnánk. Nem mondhatnánk, hogy a hiba nem a 
mi készülékünkben van. A hiba bizony ebben az eset
ben bennünk van. Ha Isten mégis kész megbocsátani, 
kegyelme szerint fizetni, az az O különös „igazsága”.
PÉNTEK Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek 

URa, és én is hozzátok térek! Zak 1,3 (Mk 1,15; Jn 
10,31-38; Mk 2,23-28). Az Istenhez fordulni, megtérni 
«jnhaspm késő, de az is igaz, hogy nem lehet elég korán ; 
elkezdeni a megtérés útján járást. Végeredményben 
elegendő lenne életünk utolsó percében megtérni, mint ; 
a kereszten függő latornak, de ki tudja azt, hogy melyik 
lesz élete utolsó perce. Ezért van minden megtérésre ! 
hívó szónak olyan sürgető ereje: Ma, ha az O szavát 
halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!
SZOMBATI Áldom az URat mindenkor, állandóan őt > 

dicséri szám. Zsolt 34,2 (2Kor 6,4—10; Jn 5,19—24; Mk 
3,1-6). Isten kegyelme új évet kezdett el számunkra. 
Ebben újra kegyelmes vezetését, erejének megtapasz
talását ígéri és helyezi kilátásba. Keressük ebben az év- : 
ben is a vele való találkozás lehetőségeit. Figyeljük 
meg, Pál apostol hogyan „ajánlja magát”. Nem önma- I 
gát állítja példaképként, hanem Isten erejére, a Szent-  ̂
lélekre hagyja magát. A Szentlélek vezetése adhatja 
meg nekünk ebben az évben is Isten fiainak boldog örö- 
mét.

Vető Béla
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5. NAP AJTÓNYITÁS (Jel 3,20)
lMóz 18,1-8 Eljötté] szolgádhoz.
Zsolt 24,7-10 Hadd vonuljon be dicsőség királya.
Ef 1,11-14 Mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük
(vagy Jel 3,14-22) reményünket.
Lk 10,38-42 Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait.

Isten vágyik arra, hogy hozzánk jöj
jön. Biztosít minket, hogy ő valóban el
érkezik hozzánk, ha mi ajtót nyitunk ne
ki. A téma tehát felelősségünkre emlé
keztet, hogy nyitva legyünk Isten előtt 

Emlékezhetünk arra, Ábrahám mi
lyen nyitottsággal válaszolt Isten hívá
sára. Á Lukács szerinti evangéliumban 
olvassuk, Márta és Mária hogyan fo-

A mai olvasmányokban Isten nagy
lelkűsége a leginkább szívbemarkoló. 
A Jóeltől való részlet Istennek népe 
iránti kegyelméről beszélt és a velük 
kötött szövetséghez való hűségről.

A zsoltáros magasztalja Istent ezért 
a hűségért, mert ő olyan Isten, aki el
lenkezőjére fordítja a szükségben lé
vők helyzetét: a rabok megszabadul
nak, a vak lát és az éhes jóllakik.

Az Istenből áradó nagylelkűség az 
Úr Jézusban lesz teljes. O az egyetlen

Isten az ajtónál áll és zörget, mert 
tudja, hogy nélküle nem létezhetünk. 
Közel akar lenni hozzánk és velünk 
akar lenni, hogy oltalmazónkká és segí
tőnkké legyen (Zsolt 121). Ezért kötött 
szövetséget Ábrahámmal (lMóz 
17,1-7) és egész népével. A meghívás, 
hogy csatlakozzunk a szövetséghez, Jé
zus Krisztusban már a világ minden né
péhez szól. Aki így belép a szövetség
be, „közösségbe kerül az Atyával és az 
ő Fiával, Jézus Krisztussal” (ÍJn 1,3).

A keresztények egységéért megtar
tott imahét utolsó napján a kulcsszó: 
hallja meg. Ez az ige különösen fontos 
az Isten és ember közti kapcsolat 
összefüggésében. Isten szól hozzánk, ő 
az élő Isten, aki szavával teremtette a 
világot. Ő férfiakat és nőket hív szolgá
latára (lSám 3,7-10; lPt 1,13-25), és 
Jézus Krisztusban, élő Igéjében meg
váltásra hív minket.

Isten Igéjét hallgatva, hitre jutnak

gadta otthonában az Úr Jézust. Míg 
Márta sürgölődött Jézus kiszolgálásá
nak előkészítésében, Mária Jézus üze
netének hallgatására adta magát.

Mindennapi tevékenységünkben 
gyakran úgy elfoglaljuk magunkat, 
hogy nem marad elég időnk fontolgat
ni Isten ma és nekünk szóló Igéjének 
értelmét. A keresztény gondolkodás

igaz. Jézus zörget az ajtón, készséggel 
lép be és étkezik azzal a személlyel, aki 
ajtót nyit neki (Jel 3,20c).

Az egyházaknak ma mélyen el kell 
gondolkozniuk megosztottságuk botrá
nyán, amely igen nyilvánvalóvá válik 
abban a tényben, hogy nem tudunk tel
jesen közösségben lenni az Úr egyetlen 
asztalánál. Máté menyegzőről szóló 
példabeszéde fájdalmasan veti fel ezt a 
kérdést. Nem utasítjuk-e vissza a meg
hívást, ha képtelenek vagyunk egyazon

Ez a kapcsolat Istennel így minden ke
resztényt egy testbe kapcsol össze, egy 
nyájjá, egy családdá tesz. Jézus „vég
akarata” volt, „hogy mindnyájan egyek 
legyenek”, amint ő és az Atya egy (Jn 
17,21k).

Amint az egyházak mindnyájan ré
szei Isten népének, felismerhetünk egy 
már létező egységet Mégis mint ke
resztényeknek, mindnyájunknak kihí
vást jelent Krisztus velünk kapcsolatos 
várakozása, hogy egy hitben éljünk

az emberek, de az igazi hallgatás a hal
lottak megtételét is jelenti. Ha hite van 
valakinek, az azt jelenti, hogy megteszi, 
amit az Úr Jézus az egyháznak mond 
(Mt 7,24-25).

Ezen az egész héten Isten szólt az 
egyházakhoz. Felszólított minket, 
hogy gyógyítsuk megosztottságunkat 
és arra buzdított minket, hogy nyissuk 
meg előtte életünk ajtaját úgy, hogy 
eggyé lehessünk vele és egymással.

ban a „hallgatás” és a „cselekvés” egy
mást kiegészítő szavak. A túlhajtott te
vékenységben megvan a veszély, hogy 
nem figyelünk eléggé a Mesterre.

Imádkozzunk!
Köszönjük, Urunk, hogy állhatato

san zörgetsz az ajtónkon.
Segíts minket, hogy meghalljuk sza

vaidat, amelyeket most akarsz monda
ni szívünk mélyén. Gyakorta nyugtala
nul próbáltuk ellátni feladatainkat, 
nem figyelve szavadra, nem figyelve ar
ra, te mit akarsz, mi mit tegyünk. 
Urunk, segíts minket cselekedni, adj 
bátorságot a cselekvéshez. És add, 
hogy élő Igéd szívéből fakadjon, amit 
teszünk.

asztalnál együtt étkezni? A kereszté
nyek egységéért mondott imádságunk 
által hallja meg mindenki a Jó Hír sür
gető felhívását megosztottságunk meg
szüntetésére, hogy képesek lehessünk 
elfogadni a meghívást a menyegzőre, 
melyet Isten már előkészített.

Imádkozzunk!
Nagylelkű Isten, köszönjük, hogy 

sokféleképpen jössz hozzánk és sok ál
dással áldasz meg bennünket. Meghívó 
Isten, mindig újra felajánlod nekünk 
meghívásod, hogy menjünk hozzád és 
üljünk veled asztalhoz, ahol táplálsz 
minket Igéddel: az élet Kenyerével és 
az öröm Borával. Add nekünk Lelke
det, hogy méltók legyünk ajtót nyitni 
Krisztusnak, és hogy együtt étkezhes
sünk vele, egymással is közösségben, 
menyegzői termed egyetlen asztalánál.

együtt, mint egy közösség. Meg kell ra
gadnunk minden alkalmat, hogy ezt az 
egységet láthatóvá tegyük, „és így el
higgye a világ”, hogy Isten Jézus Krisz
tust küldte az emberiség megmentésé
re (Jn 17,21).

Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy 

bízol bennünk, egyenként és mindnyá
junkban együtt. Köszönjük, hogy a ve
led való örök szövetség ajándékát ad
tad nekünk. Köszönjük, hogy örülhe
tünk egymásnak, és kérünk, hogy szö
vetséged által lehessünk egy test -  fivé
rek és nővérek — Krisztusban. Mutasd 
meg nekünk, kérünk, hogyan válaszol
hatunk egymásnak szeretettel, hogy 
igazi közösséget építsünk, hogy a te 
akaratod legyen meg itt a földön, mi
ként a mennyben is.

Most már rajtunk múlik, hogy azon 
szavak szerint cselekedjünk, amelye
ket hallottunk.

Imádkozzunk!
Urunk, köszönjük, hogy szólsz hoz

zánk, és szólsz általunk Kérimlr to
vábbra is közöld velünk bölcsességedet 
és akaratodat. Kérünk, hogy szavad 
eszközei lehessünk a te fényedet to
vábbító gyertyák. És hogy karunk át
ölelhesse valamennyi gyermekedet, 
azokat, akik ma körülöttünk vannak, 
azokat, akik szegénységben élnek, aki
ket elnyomnak származásuk, vallásuk 
vagy bármi más miatt, akik magányo
sak és rettegnek, és mindazokat, akik 
tőled el vannak választva.

Kérünk, gyűjts össze mindnyájunkat 
földi házad fölépítésére, egy olyan ház 
fölépítésére, mely elég nagy ahhoz, 
hogy mindenkit befogadjon.

6. NAP VELETEK FOGOK VACSORÁLNI (Jel 3,20)
Jóéi 2,21-17 Az y r  csodálatosat cselekedett népével.
Zsolt 146 Az Úr eledelt ad az éhezőnek.
lKor 11,18-26 Jézus megtörte a kenyeret és ezt mondta:
(vagy Jel 3,14-22) Ez az én testem, amelyet értetek adok.
Mt 22,1-10 íme, elkészítettem vacsorámat.

7. NAP ÉN VELED ÉS TE VELEM (Jel 3,20)
lMóz 17,1-7 Szövetséget hozok létre közted és köztem.
Zsolt 121 Az Úr a te oltalmazód.
ÍJn 1,1—4 Mi az Atyával és az Ő Fiával, Jézus
(vagy Jel 3,14-22) Krisztussal vagyunk közösségben.
Jn 17,18-24 Hogy mindnyájan egyek legyenek

8. NAP „AKINEK VAN FÜLE, HALIJA MEG, MIT 
MOND A LÉLEK AZ EGYHÁZNAK” (Jel 3,22)

lSám 3,1-10 Beszélj, szolgád figyel.
Zsolt 95,1-9 Bárcsak meghallanátok ma a szavát
lPt 2,23-25 Mint ahogy szent, aki meghívott
(vagy Jel 3,14-22) benneteket, legyetek ti is szentek
Mt 7,24-29 Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, 

hasonló az okos emberhez.

M | 1GEJE
TISZTELD AZ ÍTÉLŐ URAT!
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Jn 5,22-23
Jézus Krisztusnak oly sok „arca” 

1 kedves nekünk. Nagyon szeretjük 
í a betlehemi gyermeket. Aggódva 
I néztük a menekülő csecsemőt. A 
I gyógyító Krisztus szelíd arcát. De 

az az igazság, hogy ritkán figye
lünk az ítélő Krisztus-arcra, aki
nek a kezében van az uralom. Akit 
tisztelni kell ahhoz, hogy a megvál
tás a miénk lehessen. Hiszen, Aki
nek kezébe adta az Atya az ítéle
tet, Akit elküldött, az nem más, 
mint a Megváltó! Számunkra Jé
zus legfontosabb szolgálata a meg
váltás! Isten küldte Fiát, Krisztust 
közénk, hogy ne nekünk kelljen jo
gos büntetésünket elszenvedni. 
Aki ezt az áldozatot megérti és ezt 
a kitáruló szeretetet megtapasztal
ja, az tiszteli Azt, Akinek kezébe 
adatott az ítélet.

Ezért fontos Jézus Krisztus az 
ember számára. Mégis milyen ér
dekes, hogy állandóan Krisztusról 
folyik a vita: kicsoda Ő? Emberi 
ágaskodás, bűvész, népámító, 
vagy valóban a világot ítélő bíró, 
akinek kezébe adta a Mindenható 
az ítélkezés jogát? Ez pedig egy 
nagyon kemény Krisztus-arc. Aki 
nem tiszteli ezt a fiút, nem tisz
telheti az Atyát. Jézus Krisztus 
kezében van minden hatalom 
mennyen és földön. A montreálei 
székesegyház szentélyében ránk 
tekint egy Krisztus-arc: Mennyire 
különbözik az igaztalan Krisztus
arcoktól. Nem kékszemű, nem 
torz hagyomány teremtette arc. 
Kemény markáns vonásaival 
szinte belénk szuggerálja: én íté
lek. Nekem adta az Atya az ítéle
tet. Dsida Jenő megérzett valamit 
ennek a valóságából. Krisztus cí
mű művében úja:

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz 
hamisításnak érzem vonalait,

színeit, sohase 
tudlak ilyennek elképzelni,

amilyen itt vagy,
ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen

jóUakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen 
enyhe pirosnak, mint a tejbe esett

rózsa.”

A  hamist valódira mi is felcse
rélhetjük. A tiszta krisztusi beszéd

elénk rajzolja az igazi Krisztus-ar
cot: az Atya az ítéletet egészen a 
Fiúnak adta. Előtte keU megáll- 
nnnk ő  fog számon kérni bennün-
két. .

Ezt a Krisztust, az ítélőt kell 
tisztelnünk. Aki Őt veti el, a 
Tferemtő Istent veti el.

Jézus Krisztus az Isten tökéletes 
kinyilatkoztatása, hiszen Isten Jé
zusban jött el hozzánk. Csak rajta 
keresztül ismerhetem meg Tfe- 
remtőmet. Ausztriából jöttünk ha
zafelé. Már magyar területen, sö
tét este egyetlen pillanat alatt ha
talmas ködfelhőbe keveredtünk. 
Az orrunkig sem láttunk. Életve
szélyes volt. Lépésben sem tud
tunk tájékozódni. Cammogva ha
ladtunk, míg végre újra fényt lát
tunk... Istent is köd fedi. Az embe
rek viszont nem tudnak nélküle él
ni. Elkezdjük keresni. Megpróbá
lunk behatolni a köd mögé. De be
leveszünk a ködbe, nem találjuk az 
Istent!

Volt valaki réges-régen, egy pró
féta, Ézsaiás, aki megértette ezt és 
szíve mélyéről kiáltott fel: „Uram, 
mi nem jutunk el Hozzád, Bár 
csak szétszakítanád az eget és le- 
szállnál!” -  És ezt meghallgatta az 
Isten. JÉZUSBAN lejött! Felosz
latta a ködöt. Aki tiszteli a Fiút, 
akinek a kezében van az ítélet, az 
elvezet Istenhez. Benne találkoz
hatunk Vele.

Jézus az ítélő Úr! Ha nem tisz
telem, nem tisztelem az Istent 
sem. Pedig tudom, hogy úton va
gyok és az út egyszer véget ér. So
ha életemben nem féltem a halál
tól. Komolyan! De annál inkább 
az ítélettől. Hogy ez ne így legyen: 
tiszteld a Fiút, a Megváltódat!

Solymár Péter

IMÁDKOZZUNK!

Megváltó Krisztusunk! Annyira 
átélhető és megtapasztalható jelenlé
ted, az értünk naponként végzett szol
gálatod, a mentő kegyelem. Mégis oly 
gyakran nem ismerünk fel. Szerte ku
tatunk, keresünk, pedig lé  mindig 
szembejössz velünk. Megállsz mellet
tünk és ígéreted szerint a Te ítéleted 
számunkra az Eletet jelentheti -  ha 
tisztelünk. Add, hogy így legyen. 
Amen.

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten , 1996. Január ?,

I. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv)
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tigqemann8 
de. 11. (úrv.) Balicza Ivón; du 6 ^ ’ 
Zsigmondy Árpád; XII., Szilágyi É fái» ; 
24. de. 9. Szilas Attila; Modort u 6 de mi

J0. Csizmazia Sándor; PesthldőainVi m 
irdögárok u. de. fél 11. T akácsJón!* 

Békásmegyer, III., Víziorgona u. i de q 
Verasztó János; Csillaghegy, in., 
klr. u. 31. de. 10. Donath László; Ó budai 
IJI., Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László* 
UJpest, IV., Lelbstück Mária u. 36-38. de' 
10. Blózy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9' 
(úrv.); de. 11. (úrv.); du 6.; VII., Városligeti 
fasor 17. fél 10. (családi) Muntag Andor- 
né; de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Nagv 
Zoltán; Vili., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlo
vák) Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony 
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. fel 
11. Fabiny Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 
8. Szabóné Mátrai Marianna; Kelenföld, 
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi 
András; de. fél 10. (családi) Ferenczy Er
zsébet; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 
6. Szeverényl János; XI., Németvölgyi út 
138. de. 9. Szeverényl János; Budahegy- 
vlclék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) 
Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy 
Tamás; du. fél 7. Takács József; XIII., Kas- 
sók Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György. XIII., Frangepán u. 43. de. 8 Ifi 
Kendeh György; xlv., 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; Rákosszentmihály, XVI., Hősök 
tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; Clnkota 
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. 
de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVII., Tessedlk tér de. 9. (úrv.) Kósa 
László; Rákoscsaba, XVII., Pécell út 146. 
de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, 
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa 
László; Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. 
de.-11. (úrv.) Fűke Szabolcs; Pestszentlő- 
rtnc, 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 Bulcsú; Kispest, 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pest
erzsébet, 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; 
Budakeszi, de. 8. Kőszeghy famásné.

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 
ELSŐ VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tó ri igéje: Ef 6,1-4; az igehirdetés alajj^ 
igéje: Jn 5,22-23.

ÖRÖMHÍR címmel evangélikus mű
sort sugároz a Magyar Televízió az J, 
csatornán 1996. január 7-én, vasárnap 
1535 órakor.

Evangélikus Rádiómisszó: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 k ite  
január 6. szombat: Missziói né** 
gyedóra -  dr. Bütösi János-dr. 
Szigeti Jenő; január 7. vasárnap; 
Gémes István áhítata. Levelezési 
cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

BŰI íEMEN W

Országos Ifjúsági Hétvégét rendez 
az EKE (Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért) január 26-28-ig. A 
résztvevőket 26-án du. 6 óráig varjuk. 
Jelentkezni lehet az alábbi lelkipász
torok címén: Verasztó János, 1039 Bu
dapest, Víziorgona u. 3. VII. 68., vagy 
Szeli Bulcsú, 1195 Budapest, Nagy S. u. 
41.

HELYREIGAZÍTÁS
Sajnálatos névelírás történt 51. szá

munk (dec. 17.) első oldalán Számadás 
és tisztújítás c. cikkünk harmadik sorá
ban. A helyes szöveg: „Pintér János 
orosházi esperes prédikált”, aki nyug
díjba menetele alkalmából egyben bú
csúzott kerületi tisztségéből is. -  A té
vedésért elnézést kérünk!

Magát megnevezni nem akaró hit- 
testvérünk a Rákospalotai Evangélikus 
Egyház gyülekezeti könyvtárának gya
rapítására 10000,- Ft-ot adományo
zott. Áldja meg Isten az adakozót és 
adományát.

HIBAJAVÍTÁS
December 10-i számunk első olda

lán , János a neve” című cikkünkben 
alulról a tizedik sorban Boccaccio neve 
helyett Botticelli neve értendő. 
(Szerk.)

HALÁLOZÁS
Baráth József ny. uraiújfalui lelkész 

december 1-én 86 éves korában el
hunyt. Temetése december 8-án volt 
Uraiújfalun. „Tudjuk pedig, hogyha

„TERRA SACRA” zarándokutak a Szentföldre
Az Ökumenikus Tanulmányi 

Központ 1996-ban is több zarán
dokutat tervez a Szentföldre.

Az elsőt március 12-19 között. 
A részvételi díj -  az árfolyam vál
tozásától függően -  98 000,- Ft.

Első szállás Netanya. Másnap 
Caesarea, római vízvezeték, szín
ház és császárszobrok. Haifán a 
Karmel hegyi kolostorhoz és a Ba
hai szentély. Akkón Jazar pasa 
mecsetje, keresztesek föld alatti 
vára, karavánszeráj, Tábor-hegy, 
Cippori római mozaikja, Názáreti 
Kana, Boldogmondások és Ke
nyérszaporítás hegye, Kapemaum, 
Tiberias a Galileai tó partján, 
Yordanit a keresztelőhely és szál
lás egy kibbucban.

Utazás délre: Beth-Alfa mo
zaikjai, Beth-Sheán római város, 
Jerikó, Masszada, függővasúttal á 
hegyre, fürdés a Holt-tengerben és 
Qumránban az esszémis telep 
megtekintése.

Jeruzsálemben az Olajfák he
gye, Miatyánk-templom, Dominus 
flevit, Getsemáné kert, Nemzetek 
temploma, Mária sírja, Szent An
na templom, Bethesda-tó, Via Do
lorosa, Szentsú templom, Gol
gota, Dávid sírja, Utolsó vacsora 
terme, Dormitio, Mária elszende- 
rülésének a temploma, magyar ol
tárral. Siratófal, Szikladóm, El- 
Aksza mecset, Kneszet (a Parla
ment), Menóra, Yad Vashem, a 
zsidó mártúok emlékhelye, Betle
hem a születés temploma és Ain

Karem, Keresztelő János szülőhe
lye.

Tehát minden ismertebb látni
valót megtekintünk. A  részvételi 
árban minden benne van: repülő
jegy, repülőtéri illeték, biztosítás, 
kétágyas fürdőszobás szállás, reg-

!;el svéd asztal, este meleg vacsora, 
égkondicionált busszal szállítás és 

mindenhová a belépőjegy.
A második utat június 18-27. 

között tervezzük. Ennek a rész
vételi díja, irányára: 120 000,- Ft. 
(Jordánia és Egyiptom miatt).

Ez az út kibővül Izraelben Eilat 
és a Vörös-tenger megtekintésé
vel. Az Egyiptomhoz tartozó Si- 
nai-félszigeten a Szent Katalin ko
lostor és a Sinai-hegy meglátoga
tásával. Innen átmegyünk Jordá
niába: Aqaba, Aron súja, ahol 
Mózes vizet fakasztott, Petra, a 
sziklaváros, Kerak, a keresztesek 
óriási vára, Mésa oszlop, Wadi al 
Mujib, Madabazozaik, Nebó-hegy, 
Mózes súja, Amman, a főváros lát
nivalói, Jerash, az óriási romváros, 
Ajlun erődítménye, Um Qais -  a 
rém Gadara.

Erre az útra jordániai vízumot 
kell szereznünk, ami egy hónapig 
tart,, tehát időben kell jelentkezni, 
az Ökumenikus Thnulmányi Köz
pontban személyesen, levélben 
vagy telefonon (1114 Budapest, 
Bocskai út 15. III. emelet 3. alatt’ 
Tfelefon: 166-4790, illetve dr. 
Bajusz Ferenc ny. teológiai pro
fesszornál, a telefonja: 287-3086

földi sátorunk összeomlik, van Istentől 
készített hajlékunk...” (2Kor 5,1)

Halasy Endre, a Csongrád-Szolnoki 
Egyházmegye esperese, szentesi és 
tiszaföldvári lelkész, 67 éves korában, 
december 12-én elhunyt. Temetése 
december 20-án volt a szentesi evangé
likus templomból.

Bojtos Sándor ny. lelkész 82 éves ko
rában elhunyt. Temetése december 14-« 
én volt Győrött. .Jézus mondta: Én va** 
gyök a feltámadás és az élet, aki hisz' 
énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25).

Dr. Kovács Ákosné Marcsek Sára. 
életének 80. évében 1995. december,
12-én elhunyt. Hamvait a Farkasréti te
metőben helyezték el nyugalomra.,,Az* 
én Atyám házában sok hajlék van...” 
(Jn 14,2) %

Gyors jogosítvány profi színvonalú okta
tással, részletfizetéssel. Minden egy helyen. 
Karácsonyi kedvezmény. (Operánál, Kálvin 
térnél.) Telefon (új): 117-9441 és 137-1441.

Evangélikus
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Evangélikus Egyház hetilapja 
Félelős szerkesztő 
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Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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Kivetve hát magunkból minden 
botránkozást, a bölcsekkel együtt 

tegyünk hitet róla a világ előtt s szívből 
keresve, Megváltóként imádjuk.

Luther

A TARTALOMBÓL

HATVANÉVES 
A BUDAFOKI TEMPLOM

SZOBORAVATÁS
SOMLÓSZŐLŐSÖN

TAMPERE
EVANGÉLIZÁCIÓJA Ribár János esperes beiktatása

EGYÜTT -  TOVÁBB
Tisztújító közgyűlés Kelet-Békésben

A  békéscsabai kistemplomban tartotta december 16-án délelőtt közgyűlé
sét a Kelet-Békési Egyházmegye. A  hatéves ciklus leteltével, korábban vá
lasztást írtak ki, melynek eredményeképpen újraválasztották T á b o r s z k y  
L á s z l ó  esperest és dr. V a l e n t i n y i  K á r o ly  egyházmegyei felügyelőt.
A  közgyűlés -  istentisztelet keretében -  megerősítette őket szolgálatúiban.

Az istentiszteleten dr. Harmati 
Béla püspök szolgált és 2Pt 1,10 
verse alapján az elhívás és kivá
lasztás megerősítéséről szólt. Ami
kor Jézus elhív, nem hatalmat, de 
szolgálatot ad övéinek. Ez az elhí
vás nemcsak vezetőknek, de min
denkinek szól. Erősödnünk kell 
Krisztus kiábrázolásában és az em
berek közötti szolgálatban egy
aránt. Áldást örö
költünk, ezt adjuk 
tovább!

Dr. Valentinyi 
Károly felügyelői 
beszámolója fel
ölelte egész egy
házunk szolgála
tának az egyház
megyére vetített 
szeletét. Az orszá
gos ügyek az egy
házmegyében „ap
rópénzre váltva” 
jelennek meg, 
mint iskolakérdés, 
ingatlanok vissza
vétele, szociális 
gondoskodás, sze- 
retetintézmények, építkezések és 
tatarozások, ifjúsági munka, 
evangelizáció és konferenciák 
(Telekgerendás). Különösen ki
em elten szólt arról, hogy a lelké- 

,  s z í  ellátottság helyzete -  a paró
kiák számát tekintve -  csupán 
40%-os. A  beszámoló arról tanús
kodott, hogy az egyházmegye örö
meit és gondjait a felügyelő is 
látja és érzékeli, együtt él a gyüle
kezettel.

Táborszky László esperesnek 
nem kellett székfoglalót tartania, 
hiszen ez alkalommal negyedszer 
választották esperessé. Inkább

összefoglaló elemzést adott egy
házmegyéje és a gyülekezetek 
helyzetéről, gondjairól, „Együtt -  
tovább” címmel.

„A régebbi népszámlálások bi
zonysága szerint itt Békés megyé
ben élt a hazai evangélikusság 
több mint egyötöde. Itt vannak a 
legnagyobb lélekszámú gyüleke
zeteink, s köztük a legnagyobb, a

békéscsabai. Ebből következik, 
hogy milyen jelentős a Békés me
gyei evangélikusság szerepe és mi
lyen nagy a felelőssége a Magyar- 
országi Evangélikus Egyházban... 
Megvalósult a teljes,lelkiismereti- 
és vallásszabadság. Új templomok 
épültek... többek között Telekge
rendáson is. Új szeretetotthonok 
létesültek (Kondoros, Mezőbe- 
rény II., Szarvas) és jelentősen bő
vült a békéscsabai. Újra vannak 
egyházi iskolák és óvodák. Újra 
miénk a Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium, melynek három évfo
lyamában négyszáz -  többségében

Táborszky László esperes jelentését olvassa

evangélikus -  diák tanul. Telekge
rendáson... vásárolt a múlt évben 
egyházunk kedvező áron egy köz
ponti fűtéssel felszerelt kultúrhá- 
zat a hozzátartozó nagy üzemi 
konyhával és egyéb helységekkel, 
hogy ott konferenciákat, csendes
napokat, ifjúsági táborokat tart
hassunk.”

Bőven van okunk Isten iránti 
hálaadásra -  folytatja beszámoló
ját az esperes. Neki mondunk há
lát, hogy egyházunkat megőrizte, 
megtartotta. Gyülekezeteinkben 
kevés a középnemzedékhez tarto
zó, aktív egyháztag, örvendetes 
viszont, hogy a  fiatalok között is 
szép számmal vannak, akik Jézus 
Krisztust megismerték és igye
keznek követni őt. Reméljük, 
mind többen lesznek és általuk 
megerősödnek gyülekezeteink. 
Kiemelten szólt a lelkészek segí
tőtársairól, felügyelőkről és pres
biterekről. Segítő szolgálatuk nél
kül nem formálódhat, nem ala
kulhat igazi testvéri közösséggé a 
gyülekezet.

Az esperes jelentését a különbö
ző munkaágakról szóló beszámo
lók követték, majd dr. Sólyom Jenő 
egyházkerületi felügyelő és Ribár 
János Nyugat-Békési esperes üd
vözölte az újra megválasztott el
nökséget és együttmunkálkodást 
kért tőlük. Örömmel és köszönet
tel számolt be Gregorits Géza a 
Daganatos Gyermekekért Alapít
vány kuratóriumának elnöke arról 
a munkáról, melyet ilyen betegség
ben szenvedő gyermekekért, kül
földi gyógyíttatásukért tehetett az 
alapítvány és ebben az egyház se
gítségét is megkapták.

A közgyűlés nyomán új indu
lás következik, megújult erővel, 
új feladatok megvalósításával, a 
két egyházmegye összefogásával 
élénkülhet az egyház élete Békés
ben.

T.

ŐRSÉGVÁLTÁS NYUGAT-BÉKÉSBEN
Beiktatták az egyházmegye új esperesét

A z egyházmegye több mint egy évtizeden át hűséggel szolgáló esperese, 
P in t é r  J á n o s  nyugdíjba vonult. Utódjául a gyülekezetek szavazatainak 
túlnyomó többségével R i b á r  J á n o s  orosházi igazgató-lelkészt választot
ták meg. A z egyházmegyei felügyelői tisztben megerősítették az eddig is szol
gáló B e n k ő  Pált.  December 16-án délután gyűlt össze az egyházmegyei 
közgyűlés az orosházi gyülekezet templomában, ahol először meghallgatta a 
távozó esperes jelentését az elmúlt időszak munkájáról, eredményeiről. 
Pintér János esperes szolgálatának összefoglalása egyben megadta az alapot 
az új esperes szolgálatba indulásának •

A közgyűlés megszakításával is
tentiszteleten iktatta be tisztébe 
dr. Harmati Béla püspök az új espe
rest és erősítette meg szolgálatában 
az egyházmegyei felügyelőt. Az ige
hirdetés Jn 15,16 alapján most első
sorban az esperest célozta meg.
,János üzen Jánosnak -  kezdte a 
püspök -  a gyülekezetek választa
nak ugyan, de mégsem. Minden 
egyházi szolgálatba hívás mögött 
jézus szava, elhívása, parancsa van. 
Ő választ minket. A  Főpásztor kül
di a pásztort.” Több tálentumos 
szolga vagy, használd talentumai
dat. Amit eddig tettél e városban, a 
gyülekezetben, rádiós szolgálatban, 
ezt tedd tovább! A vezető felelős
sége a határozott magatartás.

Benkő Pál egyházmegyei fel
ügyelő beszédében célul tűzte ki a 
maga számára is a gyülekezetek 
erősítését a hitben és gazdasági te
vékenységükben is. Egyaránt mu

a gondviselő Istenbe vetett szüárd 
hittel.

Ezután személyes életének hitval
lását hallhattuk, egyrészt Róm 8,28, 
másrészt a beiktató igehirdetés 
alapigéjének fényében. ,Életem  
Isten megbocsátó, megújító szerete- 
tének tárháza... számos alkalom
mal élhettem át Isten megbocsátó 
szeretetét. Amikor életemnek kor- 
mányozhatatlan árnyai körvonala
zódtak számomra, és kialakult 
bennem az önmagámról mondott 
ítélet, hogy alkalmatlan vagyok a 
lelkészi szolgálatra. Pedig életem 
értelme a lelkészi szolgálat... sze
relmese vagyok ennek az ügynek, 
mindig minden idegszálammal a 
szolgálatra koncentráltam. Nem 
tudtam elképzelni magamat, csak 
az Ő szolgálatában. Akkor éppen 
egy német pihenőhelyen töltöttem 
szabadságomat. Roskadtan, össze
történ, nagy magányban és sokat

Az üj esperes székfoglaló beszédét tartja

tatott rá az ifjúság nevelésére és az 
idősek gondozásinak feladataira.

Az esperes székfoglalója e sza
vakkal kezdődött: „...Egy megszo
kott stílust, embert, elődöt felvált 
egy új. Több, mint egy évtized után 
nem könnyű a váltás. Nem könnyű 
nagyszerű előd utódjának lenni. 
Pintér János nyugalomba vonult 
esperestől könnyű átvenni a stafé
tabotot, de nyilván nem lesz köny- 
nyű a futás... Rendben tartott 
egyházmegyét kell átvennem. 
Mmd admmisztrációs, mind em
beri relációban... izgalommal te
kintek a jövőbe -  de a megsegítő,

könyörögve üldögéltem. Váratla
nul felkértek arra, hogy a követke
ző vasárnapon vállaljam az isten- 
tiszteleti szolgálatot. Megrendülve 
mondtam igent.

„Főszereplője nem én vagyok 
ennek a történetnek... Most itt ál
lok alázatosan, iktatási istentiszte
let után. Itt sem én vagyok a fősze
replő, de nem is ember itt a főszerep
lő, hanem az az Úr, aki a tévelygő, 
bűnös, kárhozat felé sodródó embe
rek miatt emberré lett. ”

Esperesi szolgálatának prog
ramját pontokba sorolta: Megőriz
ni és tovább elmélyíteni azt a test

véri és hitbeli közösséget a lelké
szek között... azt a teológiai mű
helyt, munkálkodást, amit örököl
tem. Nemcsak a lelkészekre, kollé
gákra szeretnék odafigyelni, de a 
gyülekezetek elnökségeire, presbi
terekre és magukra a gyülekeze
tekre is. Lelkészek lelkésze szeret
nék lenni, mert vallom: „vagy lel
kigondozó lesz az egyház, vagy 
nem lesz rá szükség.”

Kéréssel fordult az egyház or
szágos vezetéséhez, hogy ne vona
kodjanak „invesztálni” ebbe a vi
dékbe. Lelkészek kellenek és 
anyagi támogatás kell! A közös ér
dek lebegjen mindig a szemünk 
előtt. A  város és a megye vezetésé
nek megértését is kérte. A felsőbb- 
ségnek tisztelettel, de engedelmes
séggel egyedül a Mindenhatónak 
tartozunk. „Azok az értékek, ami
vel mi hozzá tudunk járulni a me
gye társadalmi életéhez, már nem 
is évszázados, de évezredes érté
kek. Végzetesen tévedne az a poli
tikai hatalom, amelyik éppen az 
ősi értékeket képviselő instanciák
tól féltené polgárait. Mert itt Ma
gyarországon már többről van szó, 
mint arról, hogy ki nyeri meg a kö
vetkező választásokat. Itt már egy 
nemzet léte vagy nem léte a téma -  
itt a Kárpát-medencében.”

A nagy hatású székfoglaló után 
annak szellemében szóltak a kö
szöntések is. Dr. Sólyom Jenő egy
házkerületi felügyelő meleg sza
vakkal búcsúzott Pintér János es
perestől és köszöntötte az új espe
rest, jó csapatmunkát kívánva az 
egyházmegyében. Táborszky László 
a szomszéd Kelet-Békési Egyház
megye nevében a testvéri együtt
munkálkodást ajánlotta fel. Fetser 
János polgármester a város nevé
ben, Tóth Attila szegedi lelkész a 
volt gyülekezete, Szabó László a 
Csongrád-Szolnoki egykori egy
házmegyéje nevében, Gyekiczky Já
nos tótkomlósi lelkész az egyház
megye lelkészi kara képviseletében 
szólt és az egyházmegyei presbité
rium együttmunkálkodását ígérte 
Musztafáné Horváth Györgyi pres
biter is. E sorok írója a szerkesztő- 
bizottság nevében kérte további ér
tékes segítségét. Pintér János kö
szöntése egyben a szolgálat átadá
sa is volt. Arra kérte utódját, hogy 
az igazság és a szeretet legyen erős
sége szolgálatának.

Harmati Béla püspök megkö
szönte a távozó esperes munkáját, 
átadva az egyházkerület ajándékát, 
majd segítéséről, együttmunkálko- 
dásról biztosította az új esperest.

Kedves élményt nyújtott az 
Orosházi Zenei Szakiskola Pedagó
gusainak énekkara, amikor ők is 
köszöntötték „a maguk nyelvén” a 
beiktatott esperest, Istent dicsőítve.

Tóth-Szöllős Mihály

Lelkésziktatás Hartán
Lelkészváltás egy gyülekezet életében mindig fordulópont. Különösen 

az ez a megállapítás a hartai gyülekezetre is. Itt ugyanis mindig olyan lel- 
észek szolgáltak okik Hartán az egész közösség érdekeit is szem előtt tar- 
ttták és így szolgálatuk a fa lu  életét is meghatározta. Palotai lelkész ver
ni m ég ma is szavalják Hogy ma a templom és környezete az egész tele
ülés ékessége, S á r k á n y  T i b o r  hartai szolgálata alatt alakult Ici. S az a 
z év sem m últ el nyomtalanul a gyülekezet életében, amit a közvetlen 
ő d - S z a b ó  V i l m o s  B é la  töltött Hartán. E z idő alatt Harta neve be- 
erült a köztudatba, hisz volt itt ném et nemzetiségi találkozó, és már több 
Ikalommal is itt rendezték az Evangélikus Lelkészek Országos Erőnléti 
ajnokságát. Olyan rendezvények voltak ezek amelyek távolról is vonzot- 
\k az érdeklődőket, evangélikus egyházunk minden rétegéből. A z elődök 
lunkája m indig nagyon fontos, hiszen az evangélium ügyének szolgálatá- 
an évezredek óta egymás szolgálatára épít Isten népe. Es nem mellékes az 
•m, hogy ha Isten is úgy akarja, egyszer a mai lelkészeknek is lesz utód
ok
Teli templom várta advent első vasárnapjának szombatján Hartán a gyü- 

kezet újonnan választott lelkészének — H a l a s i  L á s z l ó n a k  a beiktatá- 
ít. Jelen voltak a község vezetői, a testvéregyházak lelkészei, és természete
in lelkészek közelről és távolról. Hallgatva K  áp o s z t  a L a j o s  esperes ik- 
I tó szolgálatát, m ajd az új lelkész igehirdetését, és az azt követő köszönté
sét, arra gondoltam, jó  volna megtudni, m i minden fogalmazódik^ meg 
yenkor a résztvevőkben. A  beiktató istentiszteletet és közgyűlést követő ven- 
églátást arra használtam fel, hogy az ünnepi sokadalomból tollvégre kap- 
\m a hartaiakat és a vendégek közül néhányat. Két kérdést tettem fel min- 
en interjúalanyomnak:

1. M it vár az új lelkésztől?
2. M it kíván az új lelkésznek? 
íme, a válaszok:

Szúrnia Pál, a gyülekezet másod
felügyelője:

-  Azt várom tőle, hogy gyüleke

zetünket szeretetben, békességben 
együtt tartsa, munkálja közöttünk 
az egyetértést.

-  Azt kívánom, minél tovább 
maradjon Hartán, találjon itt ott
honra családjával együtt!

Brenner Péter, gyülekezeti pénztá
ros:

-  Jó volna, ha fej-fej mellett 
tudna haladni a gyülekezet vezető
ségével, a presbitériummal együtt, 
és ha ez megvalósul, nem fogunk 
csalódni.

-  Úgy látom, az egész család 
lelkesedéssel jött ide közénk, jó 
volna, ha ez a későbbiekre is meg
maradna.

Schnautigel János, volt gondnok:
-  Örülök annak, hogy ahogyan 

már most látom, Halasi lelkész 
urat érdeklik a helyi szokások, sze
retném, ha hamar beilleszkedne 
közénk.

-  Kívánom, hogy olyan jól érez
ze magát közöttünk, ahogyan elő
dei is!

Dúl Jenőné, Kalocsáról:
-  Mi, Kalocsán élő evangéliku

sok, azt váijuk, minket is szeres
sen, zárion a szívébe, ahogyan azt 
Sokkal korábban a kiskőrösiek is 
tették már. Nagyon szeretnénk, ha 
a szórványokban szervezne majd

családi alkalmakat, például teadél
utánokat!

-  Legyen benne nagyon sok 
szeretet irántunk!

András István, polgármester:
-  Azt várom tőle, amit elődeitől 

kaptunk, munkálja a közösségi 
szellemet, építsen jó kapcsolatokat 
a többi egyházakkal és az önkor
mányzattal.

-  Mi mást kívánhatnék? Éljen 
közöttünk jó erőben és egészség
ben, legyen kitartó a munkájában!

Négyessy Lajos, református lelki- 
pásztor:

-  Jó volna, ha a történelmi egy
házak itt Hartán, egységben tud
nának élni. Ez a falu kívánsága is. 
Az emberek ma az egyházak har
monikus kapcsolataiban mintát 
szeretnének látni.

-  Kívánom, hogy együtt tud
junk gondolkodni, legalább havon
ta egyszer együtt tudjunk imád
kozni.

Jánosity István, római katolikus 
plébános:

-  Szeretném, ha az imaheti kö
zös alkalmakon túl élő és eleven 
legyen közöttünk a kapcsolat más 
területen is, például a hitoktatás 
terén.

-  Erősödjön közöttünk hivatá

sában! Ism ene,fel mindig, mi az 
Isten akarata! Általa a közösség is 
kapjon erőt.

Káposzta Lajos, esperes:
-  Remélem, hogy át tud majd 

állni a szlovák mentalitásról a né
metre, mert a kettő nem ugyanaz. 
Thnuljon meg németül, elődje 
munkájából folytassa azt, ami már 
bevált. Legyen folytatása a sport
napoknak!

-  Kívánom, hogy a gyerekei 
szokják meg az új iskolát, és tanít
sák az apjukat németre! A felesé
gét pedig szeressék meg a har- 
taiak!

A  körkérdések után természete
sen megkerestem a lelkészcsalá
dot is.

Halasi László Richárd, 12 éves. 
Hogy érzed magad Hartán, három 
hét után? -  kérdezem a lelkész 
fiát.

-  Az iskolában igen nagy szere
tettel fogadtak a tanárok is és a 
többi gyerek. Mivel teljesen új tan
könyveket kellett most gyorsan be
szereznünk, amíg nem volt miből 
tanulnom, addig a többiek kölcsön 
adták a sajátjukat. Ez nagyon jól 
esett. Van mar barátom is, Gillich 
Balázs az, de már sokakat megis
mertem.

Házi Elvira Nóra, papné. -  Há
rom hét után, mik az első benyo
mások? -  teszem fel a kérdést.

-  Eddig azt tapasztaltam, 
hogy itt mindenki azon munkál
kodik, hogy jól érezzük magun
kat. És ez nagyon jól esik. Azt 
szeretném, ha kölcsönösen meg
becsülnénk egymást, elfogad
nánk egymást.

Befejezésül, nem hagyhattam ki 
magát a lelkészt, Halasi Lászlót. 
Természetesen, neki a kérdéseket 
fordítva tettem fel.

-  Hogy mit várok Hartától, a 
hartaiaktól? Együttműködést, em
berséget, és közösséget a felelős
ség vállalásában. És azt kívánom 
mindannyiunknak, hogy a felada
tokat együtt tudjuk megoldani. 
Ehhez adjon nekünk Isten erőt, 
bölcsességet.

*

Ünnep, ünnepi gondolatok, ün
nepi kívánságok. Mi pedig azt kí
vánjuk a Hartán élőknek, találják 
meg Jézus Krisztusban a legna
gyobb boldogságot! Isten szerete- 
tében találjanak egymásra is, a lel
kész,^  gyülekezet, a többi egyhá
zak. Életük szolgálja Isten dicsősé
gét! Lupták György

)
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I  A T A L Ó K N A K
l»i"l i f e  GYERMEKEKNEK jg . A

Néha mintha ólomlábakon járna: 
mikor betegen várom a gyógyulást, 
mikor álmatlanul várom a jótékony álmot, 
mikor az unalom telepszik a szürke órákra. 
Máskor meg mintha szárnyon szállna: 
rég várt alkalmak tűnnek tova, a múltba, 
örömteli percek vesznek a feledésbe, 
maradnék még, de menni kell...
Mind a lassan cammogó órákat, mind a 
gyorsan tovatűnő perceket lé  mérted ki, 
Istenem. Életem ideje a lé  kezedben van.
Segíts a múló idővel jól gazdálkodnom, 
hogy se az unalom, sem pedig a „semmire 
sincs időm” rohanása ne uralkodón el rqjtam!

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

A gyülekezet
Minden templomnak van egy hajója. Na persze 

nem olyan hajó ez, mint a tengerészeké, a templom
hajó a toronyhoz „kötve” áll, és nem mozdul a helyé
ről.

Most lépjünk be a templomba. Az ajtó kicsit nehe
zen nyűik. „Meg kellene olajozni, hogy ne csikorog
jon”, javasolja Bence. „Biztos ritkán nyitják ki”, 
mondja Heni. Odabent kellemes világosság fogad. 
Nem hinném, hogy ritkán látogatott templomba lép
tünk volna, hisz mindenütt rend és tisztaság. Hát 
mégis csak az olajozás hiányzik az ajtónak. Majd Ben
ce gondoskodik róla. Átsétálunk a templomon. Jobb- 
ra-balra padok sorakoznak. Az egyiken egy tarka pár
na hever. A  másikon egy ottfelejtett énekeskönyv szé
gyenkezik. „Itt szoktak ülni a konfirmandusok!!” 
mondja nevetve Renáta, mert az ő nővére is köztük 
van.

Minden vasárnap istentiszteletet tartanak ebben a 
templomban. Itt az a szokás, hogy elöl ülnek a gyere
kek, ahonnan a legjobban láthatnak, hisz nem ül elé
jük felnőtt, aki zavarná a „kilátást”. Mögöttük van a 
konfirmandusok helye. Aztán a szülők, nagyszülők, 
nagynénik, nagy bácsik és a többi felnőttek ülnek a pa
dokban, akiket nem is ismerünk. Mindazokat, akik 
így összegyűlnek, gyülekezetnek nevezik. A templom
ban énekelnék. Imádkoznak, és hallgatják a lelkész 
igehirdetését.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI
Az elmúlt heti feladvány megfejtése a következő: 

„Én vagyok a világ világossága” -  Jézus mondja 
János evangéliumának 8. részében, a 12. versben. 
A  helyes megoldást beküldők neveit később ismer
tetjük.

„Ki-szám-oló”
Épp egy éve annak, hogy legutóbb ezt a játékot ját

szottuk. Talán közületek többen emlékeznek arra, 
hogy akkor Jónás könyvében kellett megtalálni szá
mokat. Most egy másik Ószövetségi könyvben, Dá

niel könyvében kell rábukkanni, hogy az általam 
megadott számok mivel kapcsolatban kerülnek elő. 
Vigyázat, lehet, hogy egy-egy szám több helyen is elő
fordul az említett bibliai könyvben. Kérlek bennete
ket, hogy megfejtéseiteket a lap dátumát követő ked
dig adjátok postára a gyermekrovat szerkesztői stáb
jának címére.

A keresett szám ez alkalommal a

120.
Jó „ki-szám-olóst” kívánok!

JÁTÉKTÁR

A játéktér (terem, udvar stb.) négy egymástól vi
szonylag távol eső pontján elhelyezünk egy-egy képet 
vagy tárgyat. A játékvezető megnevez egy tárgyat, a 
résztvevőknek pedig a megnevezett dolog elé kell so
rakozniuk. A sorban az utolsó mindig kiesik. Lehet 
úgy játszani, hogy a játékvezető mindig hagy egy kis 
időt, hogy egy-egy játékos kiválása után az újabb cél 
megnevezéséig a résztvevők szétoszolhassanak a já
téktéren. Az is lehetséges, hogy a játékvezető szemét 
bekötjük, hogy így a részrehajlás kizárt legyen.

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

450 ÉVE NYÍLT MEG A TRIDENTI ZSINAT

„Ú tjelző”
A  protestantizmus elterjedésével szemben a római ka

tolikus egyház az Olaszországban és Spanyolországban 
megkísérelt reformmozgalmak mellett különösen a tri
denti zsinat határozataival és a jezsuita rend megalapí
tásával igyekezett biztosítani hatalmát és befolyását.

A  német rendek és a császár által sürgetett zsinatot 
III. Pál pápa hívta össze Tridentbe, 1545. d e c e m b e r
1 3 -ára.  A z első ülésszakon csak 25püspök vett részt, 
és 8 nyilvános ülést tartottak. A  pápa 1547-ben, pestis- 
járványra hivatkozással, Bolognába tette át a zsinat 
színhelyét, de újabb két ülés után -  mivel Károly császár 
tiltó parancsára a német püspökök nem jelentek meg -  
kénytelen volt 1549-ben felfüggeszteni A  zsinat dogma
tikai (hittani) kérdésekkel és a protestánsok „ kárhozta- 
fásával" kezdte meg munkáját, pedig a császár belső 
egyházi reformokat sürgetett. Ezen az első ülésszakon a 
Szentírás, a tradíció (hagyomány), az eredendő bűn, a 
megtisztulás, keresztség és bérmálás voltak a zsinati ha
tározatok tárgyai.

A  kinyilatkoztatás problémájának tárgyalásánál volt 
néhány, a protestantizmus irányába megszólaló küldött 
is; így pl. a Nachianti chiozzai püspök szerint a Szent
írásban minden megvan, ami az üdvösséghez szükséges. 
Vele szemben azonban hatalmas többség állt. A  refor
máció alapvető tételével szemben -  amely szerint a 
Szentírás a keresztyén hit és élet egyedüli zsinórmértéke 
-  a tridenti zsinat kimondta, hogy van „szenthagyo
m ány”, m int a Szentírástól független, és azzal egyenran
gú hitforrás. így a tridenti zsinat elvágta az egyház refor
m ációjának útját. Luther mindvégig azért küzdött, hogy 
Isten igéje álljon a keresztyén élet középpontjában, m in
den emberi hozzátoldás, pápai kiegészítés nélkül.

Dogmatörténetileg éppen a tridenti zsinat határozatá

ra adott választ az evangélikus egyház, amikora Formu
la Concordiae-ben megvédelmezte a Szentírás primátu
sát, és kizárólagosságát. A z evangélikus egyház „egyedül 
az írás” tanítása, és a római katolikus egyháznak a ki
nyilatkoztatás kettős forrásáról szóló: változatlanul ko
moly ellentétet jelent, mégpedig a legdöntőbb kérdésben!

A  második ülésszakra (1551-1552) III. Gyula pápa 
ismét Ttidentbe hívta össze a zsinatot, de Szász Móric 
váratlan támadása már a következő évben meggátolta 
munkáját. Összesen csak 6 nyilvános ülést tartottak, és 
megállapították az oltáriszentség a gyónás és az utolsó 
kenet dogmáit.

A  harmadik ülésszakot (1561-1563) a 17. üléssel IV  
Fiús nyitotta meg és a 25. ülésen ő  zárta be. Erre az idő
szakra már 270-re emelkedett a résztvevők száma. A  m i
seáldozat, papi rend, házasság tisztítótűz, a szentek, 
ereklyék és képek tisztelete ügyében döntöttek 9 nyilvá
nos ülésen.

A  zsinat céljául már az első összehívó irat az egyházi 
viszály megszüntetése, és az egyházfegyelem megjavítása 
mellett az „eretnekek” kiirtását is kitűzte megvalósítan
dó feladatként, és különösen ez az utóbbi jellemezte az 
egész zsinat lefolyását.

A  német, francia és magyar püspökök között voltak 
ellenzői a zsinat határozatainak, akik engedményekért -  
így a köznép számára a kehely megadásáért, és a papok 
házasságáért -  küzdöttek, de a túlnyomó többségben lé
vő pápai párttal szemben nem érhettek el eredményt.

A  zsinati végzések a középkori dogmákat megerősítet
ték, a protestantizmus tanait pedig ünnepélyesen elítél
ték.

Egyébként a zsinat végzéseit csak Olaszország Portu
gália és Lengyelország fogadta el fenntartások nélkül,

F
VÁNDORÚT (3.)

...aki az ajtón megy be, i
Fordítsuk figyelmünket erre a Pásztorra. Hosszú

sága miatt nem lehetne közölni, de olvassuk most el 
János evangéliumából 10,1-21-et, hogy megvizsgál
juk, ki ez a pásztor. Mi a pásztor feladata? Ultijuk,

z pásztora a juhoknak...
Egyiptomban megvetették ezt a foglalkozást, de Izra
elben megvolt a tisztelete. És kik a tolvajok? Milyen 
hangra hallgatnak a juhok? Kik ezek a béresek? Kik 
a „más juhok”? Mit jelenthet a 17-18. vers?

Hűvös van odakint, világos, vagy 
inkább sötét, mi bent vagyunk az 
akolban. Idebent meleg van, nem 
esik ránk az eső, nem fúj át a szél. 
Tálán nem is vagyunk igazán, elve
szünk saját magunkban. De itt 
bent büdös is van, és nincsen leve
gő és sokan vagyunk. És az éj lep
le alatt jönnek a tolvajok és elvi
szik nevetésemet, emlékeimet, 
szeretetemet és valami mást csö- 
pögtetnek a helyére: félelmet, ma
gányt; vagy inkább csak ürességet 
hagynak maguk után. Jó itt ne
künk, biztonságos (?). Nem tudom, 
kint mi vár, de talán rosszabb, 
m in t  ez. Nem akarom.

Ám az akolnak van egy ajtaja, 
melyen belép egy ifjú pár és az éj
szaka békéjében megszületik egy 
apró „ember”. Megszületik mind
annyiunkban. És örülünk neki. De 
sok itt a „birka”. Talán összenyom
juk, eltapossuk vagy megfullad reg
gelre. Ez számára mindegy, mert

Jó az akolban?
minden éjszakán újra születik, 
hogy egyszer csak hagyjuk felnőni.

Es hirtelen rájövünk, hogy az az 
ajtó kifele is járható. Ott vár ránk 
a Pásztor a kapuban és biztatóan 
mosolyog. Milyen jó a levegő. És a 
pásztor elindul előttünk és kivezet 
minket az akolból. Szép kék az ég 
vagy szürke, süt a nap, vagy esik az 
eső, jó itt lenni. Jó, hogy járha
tunk, ehetünk-ihatunk, jó, hogy 
végre van egy utunk és tudjuk ho
va vezet. Itt már tényleg biztonság
ban vagyunk, mert ő figyel minket, 
Ő vigyáz ránk.

„Füves legelőkön terelget, 
csendes vizekhez vezet engem. 
Lelkemet felüdíti, 
igaz ösvényen vezet az ő  nevéért. ” 

(23. zsoltár)

De hirtelen üvöltés hallatszik a 
bokorból: farkasok. Most mi lesz? 
Pásztorunk, ments meg minket! 
Nagyon sok fenevad jön.

És ekkor megmagyarázhatatlan 
dolog történik. A Pásztor Bá
ránnyá változott. És amíg mi biz
tonságban eljutunk az út végére, 
addig ő csalétekként odaveti ma
gát a farkasok elé. Sikerült, elér
tünk a célba. De nagy veszteség ért 
minket, elvesztettük Pásztorunkat. 
Könnyes szemünket felemeljük, 
hogy lássuk, hova jutottunk. És 
hirtelen nevetés és öröm hullám
zik végig rajtunk. A Pásztor áll kö
zöttünk, Őt látjuk, és most már 
mindig csak Őt...

,,..A  tolvaj csak azért jön, hogy 
lopjon, öljön és pusztítson: én azért 
jöttem, hogy életük legyen, sőt bő
ségben éljenek. ...Én vagyok a jó  
pásztor, én ismerem az enyéimet, és 
az enyéim ismernek engem, aho
gyan az Atya ismer engem, én is úgy 
ismerem az Atyát: és én életemet 
adom a juhokért...” (János 10,10.
14-15.)

Sz. Linda

OLAV H. HAUGE:

Az árnyék

Szegény árny, az embertől 
form át kapsz, de életet nem! 
Meghat, ahogy igyekszel 
hozzám hasonlóvá lenni, 
mindent éppúgy tenni, 
ahogy én:
fejedet kezedbe hajtod, 
elmélázol,

' tollat ragadsz, írni kész —
majd fölállsz az asztaltól, 
jössz és mész -
töprengsz, s m int ki kőbe botlott, 
állsz csak ott.
Jajdulás a szívből:
nem látod, az eszme szárnya
tűztisztán ragyog?

Szegény árnyék! Meg ne bántson, 
hogyha kinevetlek én, 
magam is egy másvalaki 
árnyéka vagyok.

Fordította: 
Tótfalusi István

B ékesség, békesség!
ESG, Berlin 1995

November 22. és 26. között Berlinben került meg
rendezésre a német keresztyén diákmozgalom (Evan
gelische Studenten Gemeinde) ökumenikus őszi kon
ferenciája „Békesség, békesség! -  de nincs békesség!” 
(Jer 8,11) címmel. A rendezvényen 12 országból (Ke
let- és Közép-Európából, a Balti-államokból és Skan
dináviából) több mint 30 fiatal vett részt.

Együtt megvitattuk a háború és a béke kérdését a 
múltban és jelenkorunkban, és e kérdések keresztyén 
megközelítését.

Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy nem lehet 
a háborút igazolni, ezért politikai megoldást kell ke
resnünk a konfliktusokra, mivel az erőszak egyáltalán 
nem magától értetődő út a konfliktusok megoldására. 
Béke és igazság nem állhatnak ellentétben! Az erő
szak ördögi körét -  ami társadalmunkban országok és 
népek között tapasztalható -  meg kell törni!

Ezek voltak a főbb gondolatai annak a levélnek, 
amelyet összegzésképpen megfogalmaztak a konfe
rencia résztvevői. A  megbeszéléseken szinten minden 
téma előkerült, ami katonasággal, háborúkkal és a 
béke lehetséges megteremtésével keresztyén módon 
foglalkozik. Különösen nagy vitát váltott ki az a kér
dés, vajon hívő keresztyén ember foghat-e fegyvert, 
kiváltképpen egy védekező háborúban. Fontos kér
désként merült fel, hogy az egyházaknak milyen lépé
seket kell tenniük egy erőszakmentes kultúra megte
remtése érdekében. Á vitában mindenki elmondhatta 
véleményét, s így kiderült, milyen sokféleképpen gon
dolkodunk ebben a témában is. A  konferencia részt
vevői ajánlják az ifjúsági gyülekezeteknek, hogy eze
ket a témákat szintén vitassák meg.

A  konferencián Magyarországot Szabadszállási 
Edit és Nagy Zsolt, az Evangélikus Egyetemi és Főis
kolai Gyülekezet tagjai képviselték. Nagy Zsolt

Belgium és Spanyolország pedig csak annyiban, 
amennyiben összeegyeztethetők voltak az ország törvé
nyeivel. Németország Franciaország és Magyarország 
pedig megtagadta a zsinat végzéseinek elismerését, de 
később mégis elfogadta azokat.

Kétségtelen, hogy -  mivel a zsinat megállapította és 
rögzítette a római katolikus tanrendszert, és a tanban, 
valamint az egyházalkotmányban, az istentiszteletben és 
az egyházfegyelemben új rendet hozott létre -  hosszú 
időre meghatározta a római katolikus egyház fejlődését 
és magatartását, a nemzetközi életben, és az ökumeni
kus mozgalomban betöltött szerepét. A z egyházak közöt
ti eredményesebb közeledés egyik legfontosabb akadá
lyát jelenünkben is éppen a tridenti zsinat rendelkezései 
jelentik!

*

A  tridenti zsinat működése és hatása saját értékeink 
fokozottabb megbecsülésére, és a velük való hűséges 
szolgálatra serkent. A z ökumenében az elért szép ered
mények mellett a kétségtelenül komoly nehézségekre is 
figyelnünk kell.

B. B.

••

Ünnepség
dr. Belohorszky Ferenc 

tiszteletére
November 11-én ünnepélyes hangulat uralkodott a 

nyíregyházi Evangélikus Kossuth Gimnáziumban. Bár 
szombati nap volt, egykori tanítványok és meghívott ven
dégek serege özönlött a régi alma mater falai közé. 
Dr. B e l o h o r s z k y  F er enc  egykori tanár márvány 
emléktábláját avatták fel.

A  sokak által tisztelt és szeretett „Feri bácsi” 1930-44 
között az iskola tanára, 1944 őszén (bár rövid ideig) an
nak igazgatója volt. Magyar és német óráit élvezték diák
jai. A  Bessenyei Irodalmi Társaság vezetőjeként kiemel
kedő népművelőnek bizonyult. Irodalomtudományi te
vékenysége is jelentős volt; főként B esse n ye i ve l  kap
csolatos művei örökítették meg nevét.

Pályáján nagy törést jelentett, hogy 1945 után politi
kai okokból meghurcolás, illetve mellőzés érte. Diákjai 
és barátai (például dr. M e r é n y i  O s z k á r )  azonban 
a bajban is kitartottak mellette. Lelki vigaszt jelentett 
számára egyházunk, melynek hű fia  volt és maradt 
mindhalálig.

A z emléktáblát S o n n e v e n d n é  B e l o h o r s z k y  
M á r t a ,  (a tudós tanár leánya) leplezte le. A  márvány
tábla O rr L a j o s  művésztanár alkotása. A z emlékbe
szédet dr. B o r s y  Z o l t á n  öregdiák mondta, (az élet
pálya részletes ismertetésével).

Ezután került sor a másik ünnepélyes eseményre. A  
gimnázium könyvtárában felavatták a „Belohorszky 
gyűjteményt", amit S o n n e v e n d  Péter,  a pécsi egye
temi könyvtár igazgatója ismertetett. A  kiváló tanár ha
gyatékából mintegy 2500 kötet került az iskolába. Ez a 
kölcsönzési időben városi olvasók részére is igénybeve
hető.

A z öregdiákok elhatározták, hogy a gimnázium leg
jobb irodalmár diákja részére „Belohorszky-díjat” alapí
tanak. Ezt először az 1996 nyári tanévzárón fogják kiad
ni.

Szép és bensőséges volt a november 11-i Kossuth 
Gimnáziumi ünnepség. Méltónak bizonyult a nagy- 
multú iskola hagyományaihoz.

A  kitűnő szervezésért elismerés illeti dr. B á r t s zk i  
I s t v á n  igazgatót, aki Szabolcs-Szatmárszellemi életé
ben kiemelkedő szerepet játszik. A zt a Bessenyei Irodal
m i Társaságot irányítja, melynek valamikor az ő  egykori 
tanára, dr. Belohorszky Ferenc volt a vezetője. A  szép 
hagyomány így öröklődik.

Dr. Merényi László

hi
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Szoboravatás Somlószőlősön
Nem mindennapi eseményre 

gyűltünk össze, október utolsó va
sárnapján -  ebben az évben 200 
éves -  barokk stílusú templomunk
ban. Együtt ünnepelt Somlószőlős 
evangélikus népe és a község.

Meghívott vendégként, az isten
tiszteleten igét hirdetett dr. Reuss 
András rektor. Ezt követően került 
sor, a gyülekezet szülöttjének, 
Döbrentei Lajos lelkész fia szobrá
nak avatására.

A Magyar Tudományos Akadé
mia nevében Németh G. Béla aka
démikus tartott ünnepi beszédet, 
és leleplezte Lessenyei Márta Kos- 
suth-díjas művész bronzból készült 
alkotását. A parókia előtti park
ban kapott helyet a szobor.

A kedves Olvasó felteheti a kér
dést, hogy valójában ki is volt 
Döbrentei Gábor? A kérdésre 
adott választ így kezdeném; a 
MTA első „titoknoka” (titkára)- 
ként vált ismertté.

1785. december 1-jén született 
Somlószőlősön (korábbi elnevezés 
szerint Nagyszőlősön), evangéli
kus lelkészcsaládban. Thnulmá- 
nyait Pápán és Sopronban végezte. 
Az irodalommal és közélettel már 
kora ifjúságában megismerkedett. 
Soproni évei alatt a Magyar Társa

Döbrentei Gábor (1785-1851)

ságnak lett előbb könyvtámoka, 
majd titkára. 1806-ban Bécsen át a 
wittenbergi, majd a lipcsei egye
temre ment, ahol nyelveket tanult. 
Történelmi, hittudományi, bölcsé
szeti, esztétikai és irodalmi elő
adásokat hallgatott. Művelt, világ
látott férfiként érkezett haza. Ek
kor Kazinczy Ferenc írói köréhez 
csatlakozott.

1814-ben hozzákezdett egyik 
legjelentősebb vállalkozásához: új

ra kiadta az Erdélyi Múzeum című 
folyóiratot. 1820-ban letett ügyvé
di vizsga után Erdélyből Bécsbe 
ment, ahol egy kéziratban maradt 
kalauzt szerkesztett Magyar dalok 
Bécsben címmel. 1825-ben már 
Pozsonyban találjuk Döbrenteit, 
ahol megismerkedett Széchenyi 
Istvánnal és ettől fogva, az ő körei
hez tartozott. 1830. november 17- 
é_n megválasztották a MTA filozó
fiai osztályának rendes tagjává. 
Eredményes erdélyi múltja, nyelv
tudása, szervező egyénisége és 
nem utolsósorban főúri összeköt
tetései tették lehetővé, hogy nagy
nevű vetélytársait megelőzve, 
1831. február 20-tól ő lett a Ma
gyar Tudományos Akadémia első 
titkára.

TUdnunk kell még róla azt, hogy 
ő fedezte fel a róla elnevezett 
Döbrentei-kódexet, amely a XVI. 
század elejéről származik és egyik 
legértékesebb nyelvemlékünk.

Döbrentei Gábor, a tudomány 
reprezentánsa, a MTA első titká
ra volt. Olyan ember, akit evan
gélikus templomunkban keresz
teltek, és aki méltó arra, hogy 
szobrot állítottak neki Somlósző
lősön.

Polgárdi Sándor

Hatvanéves a budafoki templom

Ez alkalommal szeretnék meg
emlékezni, illetve beszámolni 
templomunk felszentelésének hat
vanéves évfordulójáról, melyet 
gyülekezetünk négy vasárnapon át 
tartó igehirdetési sorozattal és 
egyházi életünket ismertető elő
adássorozattal tartottunk meg.

Ünnepi és örömteli napokat él
tünk át, mind a négy alkalommal 
megtelt templomunk a hívekkel. 
Hosszas készülődés előzte meg 
ezeket az alkalmakat, nagy feladat 
volt azon testvéreinknek és konfir

mandusainknak felkutatása, akik 
templomunkhoz kötődnek. Isten
nek legyen hála, sokan eljöttek 
még távolabbról is. Öröm volt a 
rég nem látottakkal való találko
zás, testvéri beszélgetés.

Hálaadó megemlékezésünk el
ső alkalmán Rőzse István lelkész 
testvérünk, aki 15 évig szolgált kö
zöttünk, hirdette az igét, majd dr. 
Fabiny Tibor professzor a BUDAI 
REFORMÁCIÓ címen tartott 
előadást. A Farkasréti temetőben 
megkoszorúztuk Petrovics Pál 
templomépítő lelkészünk sírját, 
így jött el a nagy ünnep napja, 
templomunk megtelt a hívek sere
gével. A teológusok fúvószeneka
ra közreműködése mellett vonult 
be D. Szebik Imre püspökkel az 
élen a gyülekezet lelkésze, fel
ügyelője és presbitériuma a temp
lomba. A zene elhangzása után 
felhangzott a gyülekezet éneke. 
Miként 60 évvel ezelőtt Raffay 
Sándor akkori püspök templom
szentelési szolgálata, úgy kezdetét 
vegye most a megemlékezés, a há
laadás istentisztelete. A püspök 
igehirdetésében kiemelte, hogy 
nem elég csak visszatekinteni a 
múltba, őseinkre emlékezni, de a 
templomunkat nekünk kell to

vábbra is fenntartani. Ehhez sze
retnünk kell templomunkat, hűsé
geseknek lenni gyülekezetünkhöz, 
evangélikus egyházunkhoz, de el
sősorban Istenhez. Élnünk kell az 
igehirdetés alkalmaival, mert 
templommá akkor lesz ez az épü
let valóban, ha imádságos kapcso
latunk van Teremtőnkkel.

Az istentisztelet utáni rövid köz
gyűlést állófogadás követte, me
lyen kedves beszélgetések alakul
tak ki régen látott hittestvérek kö
zött, így Visontai Róbert volt gyüle
kezeti lelkészünkkel is.

A  jubileumi alkalmak tovább 
folytatódtak. A következő vasár
napon dr. Bodrog Miklós hirdette 
az igét és dr. Frenkl Róbert tartott 
előadást, előre tekintve egyházunk 
jövőjére. Ünnepségsorozatunk be
fejező vasárnapján Madocsai Mik
lós hirdette az igét és dr. Jeszenszky 
Géza történész tartott előadást 
Egyház és nemzet címen.

istené legyen a hála, aki adott 
templomépítő ősöket, akik az Ő 
nevében kezdték és fejezték be az 
építést, nekünk pedig adja Szent
leikét, hogy templomunkat meg
tartsuk és majdan átadjuk utóda
inknak.

Wunderlich Sándor

Tampere evangélizációja KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

Iszlámok evangélizálása SpanyolországbanMár az év elején a rendszeresen 
olvasott finn egyházi lapomban, a 
Tamperéi Egyházi Hírekben (Tkm- 
pereen Kirkkosanomat) felkeltet
te figyelmemet, hogy az 1995. esz
tendő legnagyobb eseményének 
szánják az egész város evangélizá- 
cióját. Érdeklődésem felébredésé
nek egyik oka az volt, hogy a fő 
szervező bizottság elnöke testvér
gyülekezetünk igazgatólelkésze 
Simo Koho esperes lesz, s az előké
szítő munkának egyik támaszpont
ja a számunkra nagyon kedves 
Kaleva templom. A  nagy evangéli- 
záció időpontja november 5-14., 
de már az év elejétől elkezdődött 
a nagyon kiteijedt előkészítő 
munka. Céljuk ugyanis az volt, 
hogy minden tamperei otthonba 
eljusson a hívó sző, és minél töb
ben ott lehessenek -  több ezren, 
írták már kezdettől fogva -  a Tam
pere legnagyobb csarnokába: a 
Pirkkahalliba tervezett főelőadá
sokon.

Az első kérdés mindjárt az volt, 
hogyan lehet egy 400 000 lakosú 
város minden otthonába eljuttatni 
a meghívást. Személyes látogatás
sal aligha -  pedig leghatásosabb
nak a személyes meghívást gon
dolták. De hát ott van a telefon -  
támadt fel a mentőötlet. Tamperé
ben van 80 000 telefon. Csak ön
kéntes vállalkozók kellenek a tele
fonok felcsengetésére és az egyház 
hívásának szívből jövő elmondásá
ra. Elkezdődött a szervezés a 10 
gyülekezetben és a gyülekezetek 
központjában, aminek az eredmé
nye lett 800 vállalkozó a telefonhí
vás elmondására. Előre az volt az 
elgondolás, hogy nem vesznek 
igénybe hivatalos telefonokat, ha

nem ki-ki a saját telefonját hasz
nálja. Még azt is elhatározták, 
hogy nem telefonálnak munkaidő
ben, hanem csak szabadidőben 
(munkanapokon 16-20 óráig, 
szombatokon 12-20 óráig). Még 
arra is tekintettel voltak, hogy 20 
óra után sehová nem telefonálnak.

Az evangélizációról lenne még 
sok mondanivalóm -  kívánságra 
szívesen írok több cikket is -  de 
most csak a Kotimaa összegezését 
közlöm. (1995. november 17-i 
szám.)

Thmperében a most folyó „Lépj 
ki a Világosságra!” evangélizáció 
telefonos meghívása a város népé
ben nagyon szíves fogadtatásra ta
lált. 78 000 telefonhívást vettek 
számba. A mintegy 800 önkéntes 
vállalkozó elért minden házi tele
font. Ezeknek mintegy 57%-a is
merőstől jött és nagyon szíves fo
gadtatásra talált, a 30% ismeretlen 
telefonáló közül is csak 13% ka
pott kitérő választ. A  november 5- 
én kezdődő evangélizáció utolsó 
napja a következő hét keddje volt, 
de már hétfőn a gépi számolás 
78 394 megszólított telefonállo
mást jelzett. A meghívások 82%-a 
válaszolt igenlően, hálásan a rájuk 
gondolásért. A Pirkkahalliba várt 
néhány ezer hallgató száma pedig 
28 000-ig emelkedett.

A  tervezők által bekapcsolni 
nem kívánt vállalatok megértő 
csatlakozása is nagyban hozzájá
rult a sikerhez. Több tucat vállalat 
ajánlotta fel telefonját munkaidőn 
túl az egyházi alkalomra. Sőt a vál
lalkozók nagyon hasznosnak ítél
ték meg a gyülekezetek népével 
való ilyen kapcsolatba kerülést, s 
az evangélizáció utolsó napján fo

gadást rendeztek, amelyen a szol
gálattevő Kalevi Lehtonen lelkészt 
is vendégül láthatták. A  vállalatok 
jelentékeny része a jelenlevő egy
házi vezetőkkel karácsonyi áhíta
tok tartására is megállapodott 
munkahelyeiken. Ugyancsak töb
ben kifejezték azt a kívánságukat, 
hogy vállalatuknál folytatódjék a 
„Lépj ki a Világosságra!” központi 
téma szemináriumi tárgyalása a 
Biblia világában a vállalati erkölcs 
terén.

Az evangélizációban részt vett a 
tamperei gyülekezetek mellett 24 
környékbeli gyülekezet is, vala
mint a tamperei ortodox gyüleke
zet, a katolikus Szent Kereszt 
Gyülekezet és 14 szabad keresz
tyén gyülekezet.

Fordította Csepregi Béla

FELVÉTEL A 8 ÉVFOLYAMOS 
FASORI GIMNÁZIUMBA

A Budapesti (Fasori) Evangéli
kus Gimnázium felvételt hirdet je
lenleg az általános iskola IV. osztá
lyába járó, egyházához kötődő, jól 
tanuló és jó magaviseletű gyerme
kek számára. Jelentkezési lap az 
iskolában valamint a budapesti 
evangélikus lelkészi hivatalokban 
kapható. A  kitöltött lapot lelkészi 
ajánlással és keresztlevél másolat
tal együtt 1996. január 31-ig kérjük 
az iskolába eljuttatni. A felvételi 
ismerkedésre 1996. februárjában 
kerül sor. Vidéki tanulók kollégiu
mi elhelyezését biztosítani tudjuk. 
További információ az iskolában 
telefonon, vagy személyesen: 1071 
Budapest, Városligeti fasor
17-21., telefon: 321-1200. Az igaz
gató fogadóórája: szerda-csütör
tök 13-14 óra.

Spanyolország mára ütközési 
ponttá vált Dél-Európa és Észak- 
Afrika, valamint az ottani keresz
tyének és iszlámok között.

A gyarmati rendszer összeomlá
sa és az arab országok függetlensé
ge, viszonylagos nyitottsága mind 
több európai diplomata jelenlétét 
eredményezte a Földközi-tenger
től délre eső térségekben. Ugyan
akkor számos egyetemi hallgatót 
és professzort vonzottak át a spa
nyol egyetemek Észak-Afrikából. 
Spanyolország további 77 000 le
gálisan áttelepült marokkóinak ad 
otthont.

A spanyol földön tapasztalható 
vallásgyakorlási szabadságot - 
njely,saját hazájukban ismeretlen

-  kihasználva, az iszlámok sorra 
építik mecsetjeiket és imaházaikat 
félszigetszerte. Az iszlám iroda
lom gyakran lenézően szól a Bib
liáról és a keresztyénségről. Cor- 
dovában például magas szintű 
technikát és történelmi hamisítá
sokat alkalmaznak nézeteik ter
jesztésére.

A  mintegy 300 000 iszlám lakos 
vezető testületé kifejezetten opti
mista. A spanyol kormány meg
egyezést írt alá a spanyolországi 
iszlámok képviselőivel az iszlám 
szokások -  étkezési előírások, val
lási ünnepek és szabályok, esküvői 
és temetési szertartások -  törvé
nyes védelmét« illetően, A ,pyüt 
párbeszéd tovább folytatódik.

„Végre ígéretes jövő elé nézünk 
abban a tekintetben, hogy nehéz
ség nélkül keveredhetünk a spa
nyolokkal.” -  idézik iszlám forrá
sok szavait -  „Mára azok a néze
tek, melyek eddig meghatározták 
világunkat, saját terméketlensé
gükből kifolyólag belső űrt hagy
nak az emberekben, helyet enged
ve annak, hogy mind többen meg
ismerkedjenek az iszlám tanításai
val, s megértsék a benne rejlő 
perspektívát..”

A spanyol evangélikusok spa
nyol, arab és francia nyelvű Bib
lia-, felnőtt- és gyermekirodalom 
fordításával és terjesztésével, rá
dióadásokkal, filmvetítésekkel já
rulnak hozzá az iszlámok evangéli- 
zálásához.. A helyi evangélikus 
gyülekezetek közös összefogással 
külön erre a célra minden nyáron 
missziós táborokat szerveznek.

Júliusban és augusztusban 
mintegy 800 000 marokkói és algir 
ember közlekedik a spanyol autó
pályákon útban -  vagy visszatérő
ben éves szabadságukról. A Bib
liaszövetség adatai szerint 1994- 
ben mintegy 3374 Bibliát, 188 179 
Újszövetséget, 530 000 rész Bib
liát, 5544 könyvet, 22 542 kép- és 
hangkazettát osztottak szét közöt
tük.

Számos Észak-Afrikai iskolába, 
oktatási központba és menedék
helyre jutnak el -  az egyébként 
Andalúziában lakó -  európai és 
amerikai misszionáriusok és mun
katársaik.

World Pulse
1995. okt. 20-i szám alapján: 

Bálintné Kis Beáta

A ZSINAT
20. ülésszaka 1996. január 12. péntek 10 órától 

január 14. vasárnap 15.15 óráig ülésezik

A várható tárgyalási program:
1. „Az egyházzenei szolgálat” című törvényrész általános vitája.
2. „Az egyházi építészeti emlékekről” szóló törvény általános 

vitája.
3. „A tömegtájékoztatás eszközei az egyházi szolgálatban” cí

mű törvény általános vitája.
4. „Az egyház háztartásáról” című törvény részletes vitája.
5. „Az egyház kapcsolatai” című törvény részletes vitája.
6. A törvények összehangolásáról és a Törvénykönyv kialakítá

sáról elvi és személyi szempontok rögzítése.
A végső tervet az ülésszak első ülésén a zsinat határozza meg.

A SAJTÓOSZTÁLY KÖZLEMÉNYE
ÚTMUTATÓ 1996. és EVANGÉLIKUS NAPTÁR 1996. kiadványunk még 

kapható az Üllői úti Evangélikus Könyvesboltban.

Miért beteg a magyar cserkészet 
-  illetve beteg-e a magyar cserkészet?

Sziveteknek alig marad egy szöglete 
Ahol titkon magát pók gyanánt szövi be 
A hazaszeretet
S ez is csak addig van, mig jön az önérdek 
És azt javasolja hogy lesöpörjétek 
Mint hitvány szemetet.

Petőfi

Egykori cserkésztársam felhívott telefonon: „ül
jünk össze egy beszélgetés erejéig, mert úgy érzem, 
hogy egykori csapatunknál nem úgy mennek a dol
gok, mint ahogy mi valaha cserkészkedtünk..” Meg
kért, írjam le gondolataimat.

Jómagam a cserkészetet 1938-ban kezdtem a buda
foki Református Egyház Bethlen Gábor cs. cs.-nál és 
egészen a feloszlatásig, előbb a 16-os Evangélikus, 
majd a 223-as P. L. Sz. cserkészcsapatoknál végeztem 
cserkészmunkát, végigjárva az utat előbb mint kis
cserkész, majd cserkész, őrsvezető, segédtiszt, cser
késztiszt. Az újjáéledés után még négy évig 
cserkészkedtem, legutóbb csapatparancsnoki minő
ségben a Budahegyvidéki Evangélikus Református 
Egyházak 426-os sz. cserkészcsapatánál.

Mint látható, végig protestáns csapatoknál tevé
kenykedtem, így írásom címmondatát is elsősorban a 
protestáns, illetve evangélikus csapatok felé intézem.

Divat ma az „elmúlt 40 év”-re hivatkozni. Van is 
benne igazság, de folyton arra hivatkozni anélkül, 
hogy az elmúlt 40 év rombolását igyekeznénk újjáépí
teni, csak szócsépelés! Nem beszélni kell, tenni kell! 
De mit?

A cserkészet játék, valójában jellemnevelés játszva. 
„A magyar fiúk cserkészete mégis sokkal több” 
mondta keseregve Sik Sándor egykori karizmatikus 
cserkészvezető. „A magyar fiúkat nem a játék kedve 
hozta ide: a csak játék fényűzését ők nem engedhetik 
meg maguknak.” A cserkészkalap mindvégig a bátor

férfiasság és a nemzetközi cserkésztestvériség jelképe 
volt. Csak egy dologban különbözött a magyar cserké
szek kalapja a többitől. Mi viseltük és viseljük ma is a 
gyász jelét, a magyar Alföld árvalányhaját. Trianon 
meghatározta a magyar cserkészet útját és a magyar 
cserkészek járták ezt az utat és tették a dolgukat.

Ma is van tennivaló, de vajh’ tesszük-e? Azt 
tesszük-e, amit kell?

A magyar cserkészet szándéka szerint mindig is eli
tet nevelt. Ma is az a célja, hogy az „elmúlt 40 év” 
rombolását helyrehozva, testben és lélekben ép, erős, 
jellemes ifjúságot neveljen. Megalkotta alapszabályát, 
próbarendszerét, táborozási szabályzatait stb.

Betartják-e az evangélikus csapatok ezeket a szabá
lyokat? A Magyar Cserkész Szövetség kötelékébe va
ló belépés önkéntes. DE CSAK A BELÉPÉS! Attól 
kezdve az önként vállalt fegyelem kell -  kellene -, 
hogy meghatározza a csapatok működését. Igaz, a 
Szövetség a csapatoknak nagy önállóságot enged, de 
ez nem lehet önkényeskedések, liberális lazaságok 
forrása!

Mentségéül szolgál azoknak a fiatal lelkes parancs
nokoknak, akik felvállalták a cserkészmunkát, hogy 
soha cserkészek nem voltak, ezért mindegyik a saját 
elképzelése szerint igyekszik cserkészkedni. Vélemé
nyem szerint nagyon szép és hasznos munkát végez
nek az ifjúság nevelése terén. Nem is állnak messze a 
cserkészettől, de az, amit a legtöbbje csinál, nem cser
készet!

Felteszem -  akár vitaindítóként -  a kérdést (kérdé
seket):

Ordo est anima rerum, mondták a régi rómaiak. A 
rend és fegyelem, az alakiságok a próbarendszer ré
szei. Miért nem alkalmazzák ezeket megfelelően a 
parancsnokok?

A cserkésztábor nem gyermeknyaraltató akció, ha
nem az egész évi cserkészmunka gyakorlatbani meg
élése és próbája. Miért tartják a szülők a rendet, fe
gyelmet az alakiságokat porosz szellemű militariz- 
musnak? Az ébresztő, a zászlófelvonás, parancshirde
tés, a napirend, takarodó a táborozás szerves részei és 
a jellemnevelés eszközei.

A vallásosság a cserkészetnek része, de csak egy ré
sze. Elhibázott kijelentés, miszerint csak az lehet be
csületes, tiszta erkölcsű, aki vallásos. A Vezetők Lap
ja már 1932-ben a következőket úja: „A cserkészet 
sohasem lehet hitbuzgalmi alakulat, aminthogy az 
egyházi élet gyakorlatát sem szabad bevinni a cserké
szetbe. Aki a cserkésznevelés lényegének a lelkigya
korlatokat vagy a bibliamagyarázatot tartja- egysze
rűen nem ért a cserkészethez. A szilaj, eleven termé
szetű fiú egyébként sem fogja tűrni, hogy vallásosság
gal tömjék.” De vajon kétségbe vonható-e, hogy nagy 
dolgokat cselekedni nem lehet hit nélkül, nagy lendü
let nélkül, nagy egység nélkül. Ámde a kereszttel térí
teni kell, nem pedig fejbevágni az embereket. Türe
lemmel többre mennénk. Azok a cserkészek, akiknek 
a hitélet terén magasabb igényeik vannak, ezt az 
IXTHYS munkaközösség keretein belül megtalálják. 
Ez a munkaközösség pontosan azt teszi, amely célra 
megalakult. Munkájukról csak jót tudok mondani.

Kérdéseim továbbá: A cserkészet egyenruhás szer

vezet. Mi az oka, kinek a hibája, hogy a gyerekek nem 
szeretik az egyenruhát. Aki önként beáll cserkésznek, 
az vállalja az egyenruhát is. Mi anno, nagyon szeret
tük és szívesen hordtuk.

Miért nem támogatják az iskolák megfelelő mér
tékben a cserkészetet?

Miért nem teszik ugyanezt a Fenntartó Testületek, 
ha már egyszer szükségét érezték, hogy cserkészcsa
patot hozzanak létre?

Mind az iskoláknak, mind a Fenntartó Testületek
nek hathatósabban kellene a szülők felé fordulni, 
mert csak velük együtt lehet a M. Cs.. Sz. alapelveit a 
gyakorlatba átültetni. Ha a szülő nem ért egyet, ne 
írassa be gyerekét cserkésznek, tekintettel arra hogy: 
a cserkészet nem teológiai utánpótlásképző, nem ter
mészetjáró szakosztály, nem is rádiós vagy vöröske
resztes szakkör, vagy akár népitánc együttes. Akinek 
nem felelnek meg a cserkészet működési formái, fel
építése stb., annak jogában áll ízlésének megfelelő 
egyesületet létrehozni, ezt törvény is biztosítja, de ne 
akarja a cserkészetet eredeti mivoltából kifordítani.

Közel sem tudtam minden gondolatomat leírni, az 
egész így is túl hosszúra sikerült. Szeretném, ha mind
azok, akik szívükön viselik a magyar -  ezen belül az 
evangélikus -  cserkészet sorsát, valamilyen formában 
reagálnának gondolataimra. Kérem ezt azért, mert 
szerintem a csapatok létszáma elszomorító, működé
sük a vegetáláshoz hasonló.

Szeretettel kívánok „Jó munkát”
Balogh György, 

volt 241,16,223, 426-os cserkész, 
fasori öregdiák

*

(A cikket vitaindítónak szánjuk. Szerk.)
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—NAPRÓL
f0Z€S által adatott, a kegyelem és az 
Krisztus által jelent meg (Jn 1,17).

NAPRA

I

A törvény 
igazság Jézu
VASÁRNAP pál úja: Tüdőm kiben hiszek, és meg 

vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy 
a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. 2Tim 
1,12 (Jer 17,5-7; Jn 2,1—11; Róm 12,4-16; Zsolt 
89,20-38). A hétköznapok és a jövő bizonytalan
ságában életünk egyetlen biztos pontja maga Jézus 
Krisztus. Tüdjuk és legyünk meggyőződve arról, 
hogy a bizonytalanságban is van Bizonyosságunk.

HÉTFŐ Nincsen üdvösség senki másban, mert nem 
is adatott az embernek az ég alatt más név, amely ál
tal üdvözölhetnénk. ApCsel 4,12 (Jóéi 3,5; Jer 
14,2-9; lKor 1,1-9). Üdvösség: megmenekülés, 
megszabadítás a veszélyből. Jézus Krisztus halálával 
szabadít meg a bűn és halál hatalmából. Feltámadá
sával pedig üdvösséget adott minden embernek. 
Mindenki megmenekülhet és megszabadulhat, min
denkié lehet az üdvösség, ha elfogadja Jézus Krisz
tust az életében.

KEDD Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, 
hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben! Zsolt 
90,14 (Mk 10,14; Jer 17,13-17; lKor 1,10-17). Éle
tünk minden napja új lehetőség az Istennel való ta
lálkozásra. Ezek a találkozások az öröm és a hála 
forrásai és éltetői. Mert teljes öröm csak a bűnbo
csánat kegyelmében és az örök élet reményében 
van.

SZERDA Ti azonban választott nemzetség, királyi 
papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett 
népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket. lP t 2,9 (lSám 12,22; Mt 19,3-9; lKor

1,18-25). Isten műiket is hív! Hiszen nekünk is szól 
a megbocsátás evangéliuma. Sötétben, félhomály
ban takargatjuk, rejtegetjük bűneinket. Halljuk meg 
Isten hívó szavát. Világosságával nemcsak meglát
tatni akaija bűneinket, hanem a fényben meg is 
tisztítja életünket.

CSÜTÖRTÖK isten ugyanis Krisztusban megbékél
tette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdoní
totta nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés 
igéjét. 2Kor 5,19 (2Krón 30,9; Mt 5,17—20; lKor 
1,26-31). Az embert az Istentől a bűn szakadéka 
tartja távol. Az ember nem tud átjutni ezen a sza
kadékon egyedül. De Isten épített egy hidat. A bé
kéltetés és bűnbocsánat hídját. Jézus golgotái ke
resztjét.

PÉNTEK pál úja: Mindenütt szorongatnak minket, 
de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem 
esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elha
gyatottak. 2Kor 4,8-9 (Zsolt 23,4; 5Móz 4,5-13; 
lKor 2,1-9). Kétségek és kísértések vesznek körül 
minket, de ha engedjük, hogy Isten Leikével felvér
tezzen bennünket, akkor nem kell egyedül küzde- 
nünk. Nem maradunk magunkra, mert velünk az 
Isten.

SZOMBAT Szeressétek a jövevényt, mint maga
tokat. 3Móz 19,34 (Zsid 13,2; Róm 3,19-22; lKor 
2,10-16). Jézus is azt a parancsolatot hagyta ránk, 
hogy „szeresd felebarátodat, mint magadat”. 
Sokszor olyan nehéz szeretni a másikat gyengesége, 
erőtlensége miatt, vagy éppen mert dacos és gőgös. 
Urunk békéltess meg Magaddal, magunkkal és 
embertársainkkal.

J.

Védd a fákat!
Egy környezetvédelmi plakáton 

láttam a következő felhívást: 
„ Védd a fákat! Ha az utolsót is kivá
god, te sem élhetsz. ” A plakát egyik 
felén gyönyörű erdők, hatalmas, 
egészséges faóriások, vakító zöld 
lombok, a piakát másik felén csu
pasz, kopár hegyek, kiégett kő- és 
homoksivatag. Mint a környezet
védelemhez alig-alig értő, de azt 
nagyon fontosnak, sőt kötelesség
nek tartó, s a fákat szerető ember, 
a szívem mélyén érzékelem a pia
kát igazságát. Ha az Isten ajándé
kozta természetet tönkretesszük, 
nem élhetünk tovább.

Karácsony napjaiban az előbbi 
plakáthoz hasonlóval ragasztanám 
tele a városokat, falvakat az egész 
világon. A szöveg így szólna: 
„Védd a karácsonyfákat! Ha már 
nem látod az igazi jelentését,..." S a 
plakát egyik felén talán a betlehe
mi pásztorok arca lenne, amikor

Istent dicsőítve térnek vissza a 
nyájhoz a betlehemi jászoltól. 
Vagy a napkeleti bölcseké, amint 
az Újszülött előtt hódolnak. Mind
egy, kik lennének, de a Jézusra ta
láltakat ábrázolnám. Nevető, bol
dog arcú emberek lennének az 
egyik felén, széles, önfeledt mo
sollyal a szájukon. A plakát másik 
részén fáradt, hajszolt, kedvetlen, 
ideges pillantású tömeg fotója len
ne, a nagyáruházak között höm
pölygő, zsúfolt utcák népe, akikből 
kiégett a karácsonyi -  Krisztust 
váró -  öröm.

A karácsonyfákat védeni kell. 
Ha már ez a szimbólum teijedt el, 
őrizzük meg a jelentését. Az élet 
jelképe az örökzöld fenyő. Az el- 
múlhatatlan élet Ura és királya Jé
zus. Őt hirdetik a zöld ágak. Eljött 
közénk, mert éltetni akar mind
annyiunkat. Ha ezt az ajándékozó 
szeretetet nem látjuk már, elve

szítjük a lényegét az életünknek. 
Magunkat szegényítjük meg, noha 
a formák talán gazdagodnak, talán 
minden eddiginél csillogóbb a ka
rácsonyfa, újak a díszek, talán 
minden eddiginél nagyobb erőfe
szítéssel, de az ajándékok is ha
lomban állnak, s az ünnepi étkek 
sem hiányoznak. De az éltető leve
gő fogyott el, ha nem tudunk vála
szolni arra a kérdésre, hogy mit is 
ünnepelünk most?

A karácsonyfákat védeni kell. 
Mert mágunkat védjük iriég, ha az 
ünnepünk most is Jézus eljövetelé
ről szól. Ha az Isten ajándékát is 
személyre szólóan várjuk és fogad
juk. Jézusnak örülünk, aki vállalta, 
s lám még most is vállalja a világot. 
Sokakat akar hitbeli életre hívni, s 
abban megtartani. Boldog élet az 
ajándéka. Benne hinni jó! Ő tudja, 
ezért van most is karácsony. Az 
igazi karácsonyi üzenetet védeni 
kell, magunkért és másokért.

Sztojanovics András

„Jövevény voltam és befogadtatok...”
Múlt évi december havi igénk 

Jézusnak az ítéletkor kimondott 
szavát idézi: a kedvező ítélet sza
vát azokhoz, akik övéivel jót tet
tek, akik a jelentéktelenekben és 
kicsinyekben nem a visszaélés és 
hatalmaskodás lehetőségét látták, 
hanem gyöngédséggel, irgalom
mal fordultak hozzájuk. Jézus pél
dázatából az is kiderül, hogy az ál
tala nagyra értékelt jótettekben 
semmilyen hátsó szándék, számí
tás nincsen, hiszen akiket jutal
maz, azoknak fogalmuk sincs ar
ról, mit tettek, s főként, hogy ki
vel. Az Ú r tehát e világ szegényei
vel, rászorulóival azonosítja ma
gát.

A betlehemi istállóban ő maga 
is ilyen rászorulóként je lent meg. 
tyA  szálláson már nem volt szá
mukra hely". A  magyar népi bet- 
lehemesekben ez az esemény úgy 
jelenik meg, hogy dőzsölő, gaz
dag uraságok hetykén elutasítják 
szegény Józsefet, míg végül M á
riával együtt kiszorul az állatok 
közé. Természetesen a „jámbor 
magyar” teljes meggyőződéssel 
hiszi, hogy ő bizony el nem ker
gette volna az áldott állapotban 
lévő fiatalasszonyt a férjével -  le
gyen az bárki fia is. },Miért nem 
Magyarországon jöttél a világra, 
Jézus? Mi bizony befogadtunk 
volna!”

Ó, Uram! Bárcsak belénk hasí
tana ezen az estén a felismerés, 
hogy micsoda gőg és vakság van 
még „kegyes” gondolatainkban is! 
Kicsodák vagyunk mi, hogy Téged 
akarunk befogadni? Hát így vissza 
lehet élni a Te igéddel? Csak mert 
irgalomból sorsközösséget vállalsz 
a világ szegényeivel, mi már

elhisszük rólad, hogy jövevény 
vagy? Urunk, Jézus! Egész világ bí
rája, mindenek Ura! Kérünk, fogadj 
be minket a Te örök országodba,

mert nélküled elveszünk! ,^4z  Umak 
nincs szüksége ránk, mégis Fiát 
küldte hozzánk” (135. ének).

Bartha István

DR. MALYA JANOS 
1915-1995

Tótkomlóson született 1915. 
február 18-án. A Békéscsabai 
Evangélikus Rudolf Gimnázium
ban végezte középiskolai tanulmá
nyait, majd érettségi után az Er
zsébet Tbdományegyetem Hittu
dományi Karán szerzett végbizo
nyítványt 1939-ben, de tanulmá
nyait családi okok miatt nem fe
jezte be.

1941-ben a Kecskeméti Refor
mátus Jogakadémia magánhallga
tója lett és jogi tanulmányait a 
Kolozsvári Fakultáson fejezte be 
doktorátussal. Ugyanebben az év
ben megnősült, házasságukból há
rom gyermekük született: János, 
Gyöngyvér és Hedvig. Második jo
gi (államtudományi) diplomáját a 
Szegedi Egyetemen szerezte 1950- 
ben. Jogi végzettsége ellenére, az 
akkori politikai körülméhyek kö
zött nem kívánt jogi pályán elhe
lyezkedni. Éveken keresztül mint 
könyvelő, belső ellenőr; revizor, 
m^jd mint főkönyvelő dolgozott 
különböző szövetkezeteknél.

1978-ban súlyos műtéten esett 
át és csodának látta a halál szorí
tásából való megmenekülését. Ez 
döbbentette rá életének számba
vételével és ekkor döntött amel
lett, hogy visszatér oda, ahol 
1939-ben kényszerűségből abba
hagyta. Jelentkezett a Teológiai

Akadémiára — mivel a törvények 
szerint meg kellett ismételni a 
vizsgáit. 1979-ben szigorlatozott, 
majd a kecskeméti templomban 
avatták lelkésszé. Káldy Zoltán 
püspök a kecskeméti gyülekezetbe 
helyezte segédlelkészi szolgálatra, 
itt szolgált szíwel-lélekkel a gyü
lekezetben és kiteijedt szórvá
nyaiban.

Szlovák nyelvismeretének kö
szönhette, hogy egy ideig helyet
tesként szolgálhatott a mezőberé- 
nyi gyülekezetben is.

Utoljára 1991-ben hirdette az 
igét Kecskeméten, a szószéken lett 
rosszul és onnan vitték kórházba. 
A következő időben legnagyobb 
fájdalmát a testi gyötrelmek jelen
tették és bánkódott azon, hogy 
megrendült egészségi állapota mi
att nem szolgálhatott tovább.

Hosszas betegség után 1995. no
vember 14-én hívta haza őt Terem
tő Ura. Temetése november 18-án 
volt Tótkomlóson, Kis János kecs
keméti és Gyekiczky János tót- 
komlósi lelkész szolgálatával.

Élete utolsó szakaszában telje
sülhetett vágya, hogy lelkészként 
bizonyságot tehessen arról, mi
lyenjó az Úr mindenkihez, hirdet
hette Isten végtelen jóságát, irgal
mát és szeretetét. Legyen áldott 
emléke!

A VASÁRNAP IGEJE
AZ ARATÁS IDEJE ELÉRKEZETT
Jn 4,31-38

Az evangélista nem tájékoztat 
arról, hogy válaszolt-e az asszony 
Jézus nyilatkozatára. Korsóját hát
rahagyva, fut a faluba, hogy min
denlat fellármázzon: Gyertek, itt 
van egy ember, aki mindent el
mondott, amit csak tettem... Köz
ben visszatérnek a tanítványok a 
vásárolt élelemmel és csodálkoz
nak. Nem azon, hogy egy samáriai- 
val állt szóba Jézus, hanem azon, 
hogy rabbi létére asszonnyal be
szélgetett. A zsidó rabbik ugyanis 
nem társalogtak asszonyokkal és 
nem is válaszoltak kérdéseikre. 
Ebbe a képbe illeszkedik Jézus és 
a tanítványok párbeszéde.

János apostol tudósítása rend
kívül élesen kisarkítja az egyház 
missziós feladatát. A múltról be
szél, de a jelen feladatait is bele
foglalja. Miközben a tanítványok a 
hozott élelemmel kínálják, Jézus a 
természet síkjáról áttér a termé
szetfölöttire. Ennek értelmét ta
nítványai csak később fogták fel.

Van eledelem, csak ti nem tud
tok róla... Küldőjének akaratát 
cselekedni -  ez Krisztus igazi ele
dele! Vagyis Ő küldött, de nem áll 
semmiféle kényszer hatása alatt. 
Küldetésének teljesítése és fele
lőssége belülről jön, a leikéből. Ez 
olyan igény lett benne, amire éhe
zik és szomjazik, s ebben leli igazi 
örömét. Ő, a Fiú szeretettel és hó
dolattal keresi az engedelmességet 
és így dicsőíti meg az Atyát. Ez az 
engedelmesség a kereszten csú
csosodik ki, s ezzel engesztelte ki 
az ember engedetlenségét. Ezt vi
lágítja meg az aratás képe.

Egyszerre kettős értelemben 
használja Jézus: egyrészt a termé
szetes megszokott földi aratásra 
gondol, másrészt az Isten aratására 
a hit területén. A szellemi aratást a 
samáriai lakosok érkezése jelképe
zi, az asszonyhoz intézett szavai 
már termést hoztak. Keleten na
gyon ismert mondás volt, hogy a ve
tés után négy hónapig kell várni az 
aratásra, vagyis az aratás követi 
azonnal a vetést... Most azonban 
egy egészen új, furcsa helyzetnek 
lehetnek szemtanúi. Emeljétek fel 
szemeiteket és nézzétek meg a 
szántóföldeket: már megértek az 
aratásra. Pedig ha közvetlenül hús
vét után voltak, a nyári aratás még 
igen messze volt. A szemeiket azért 
kellett felemelni, hogy valami olyat 
lássanak meg végre, ami teljesen 
szokatlan, ami egyedül Istentől jön.

S ez nem más, mint éppen a sama- 
raiak hite. Jézus számára ez a gyors 
aratás a reményteljes jele az apos
tolok küldetésének. János evangé
liumában különben is igen sokszor 
felhangzik a jövő ígérete. Jézus 
örömét is kifejezi egyben, hogy itt 
nem kellett olyan sokáig várni az 
aratásra, mint a szántóföldön. Az 
aratón saját magát érti. Amikor az 
arató bérét és a termes betakarítá
sát említi — ez örömének és hálájá
nak a megnyilvánulása. Hiszen a 
bér nem más, mint a betakantás. 
Krisztus azzal kapta meg igazi ^fi
zetségét”, hogy már látja az aratást. 
Igaz, hogy az igazi, „nagy” aratás a 
kereszthalál és a feltámadás után 
következik, s azt követően az utol
só ítéletben, de Krisztusban a végső 
idő MAR ITT VAN! Az üdvösség 
napja elközelített, megérkezett, s 
ezzel együtt a végső nagy aratás is!

A betakarítás már az örökéletre 
történik, hiszen Jézus nagy aratása 
éppen az, hogy az örökeletre „ta
karítja be” azokat, akik hisznek 
Őbenne.

Isten a vető, Jézus az arató! Más 
az, aki vet és megint más az, aki arat. 
A tanítványok, a mindenkori Krisz- 
tust-követők is, talán mi is fogunk 
aratni, viszont soha nem szabad 
szem elől tévesztenünk azt, hogy a 
vetésben másnak is része volt. Min
denekelőtt a Mennyei Atyának, 
Krisztus Urunknak és talán olyan 
embereknek, akik előttünk hirdet
ték a megváltás evangéliumát.

Bizony, szolgálatunk során na
gyon gyakran megtörténik, hogy 
mások aratják le azt, amit talán -  
nagyon alázatosan -  mi vetettünk. 
De sokszor előfordul, hogy csak 
vetünk és majd más örül az aratás
nak. De semmi nem hiábavaló az 
Úrban! A nagy üzenet számunkra: 
aki vet és aki arat, mindenki bol
dog lehet azért, hogy Isten külde
tését teljesíti, de azt soha senki el 
ne feledje, hogy a növekedést egye
dül az Isten adja! Ebben az új év
ben, ma is elérkezett az aratás ideje!

Solymár Péter
IMÁDKOZZUNK!

Urunk! Oly sokszor állunk a búza
mező szélén és sopánkodunk, hogy 
nincs kenyér... Döbbents rá, hogy sar
lót fogjunk és lássunk hozzá az aratás
hoz. De sokan várnak, hogy vessük, 
hintsük a drága magot, az Igét, s de 
sokszor nem tudjuk kinyitni markun
kat, s így a drága mag a tenyerünkben 
marad. Add, hogy boldogan vessünk és 
bízzuk Rád az aratást. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. Január 14.

I. Bécslkapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) 
Hafenscher Károly; du. 4. (családi) Szilas Attila 
du. 6. Szilas Attila; XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Hafenscher Károly; Modort u. 6. de. fél 10. 
Csizmadia Sándor; Pesthldegkút, II., Ördögárok 
ti. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 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. Bállntné Var
sányi Vilma; Ú|pest, IV., Lelbstück Márta u. 
36-38. de. 10. Blézy La|os; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.); de. 11. (úrv.); du. 6.; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Bárdossy Tibor; du. 6. Muntag 
Andomé; 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., Va|da P. u. 33. de. fél
10. Wnczler Irén; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. 
dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. (családi) Klnczler Irén; X., Kerepesi út 69. 
de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. (úrv.) 
Szeverényi János; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
Erzsébet; Budahegyvldék, XII., Tarcsay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Köszeghy Tamás; de, 11, (úrv.) K6- 
szeghy Tamás; du. fél 7. Takács József, XIII., 
Kassák Lajos u. 22. de. 10. if. Kendeh György;
XIII. , Frangepén 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, Juhos u. 28. Klstemplom de. 
10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; Clnkota, 
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedlk tér 
de. 9. Fűké Szabolcs; Rákoscsaba, XVII., Pécell 
út 146. de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresz
túr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Fűké Szabolcs; 
Rákosllget, XVII., Gázon Gyula u. de. 11. Kósa 
László; Pestszentlőrlnc, XVIII., Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestazentlmre, XVIII., 
Rákóczi út 83. ref. templom de háromnegyed 8. 
Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. 
de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária 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; Buda
fok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; 
Budaörs, (ref. Imaház) de. *9. Solymár Gábor; 
Törökbálint, Szent István út du. 3. Solymár 
Gábor;

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 
MÁSODIK VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: lPt 4,1-5; az igehirdetés 
alapigéje; Jn 4,31-38.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán január 15-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korálismer- 
tetést hallhatunk 13.20 órakon

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-től 
a 49 m-es rövidhullámon.

Január 13. szombat: Missziói Hír
adó az „EMO” munkájáról; január 14. 
vasárnap: „Elő vízcseppek” (2 meditá
ció)

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMENYEI
MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk minden 
érdeklődőt -  pedagógusokat, egyete
mistákat (teológusokat különösképpen 
is) -  az Evangélikus Értelmiségi Mű
hely alkalmára, 1996. január 24-én fél 
7 órára a Deák téri Evangélikus Gim
názium dísztermébe. Előadást tart: 
dr. Magyar István „Oktatás, nevelés 
piacgazdasági alapon?” címmel, Tájé
koztatásul közöljük, hogy az EEM to
vábbi alkalmait február 21., március 
20., április 17. és május 22. napjára 
tervezzük.

erőt a kudarcok elviseléséhez és növel
je bennünk a szeretetet.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája január 14-én: Imád
kozzunk, hogy Isten Szentlelke adjon

A Keresztyén-Zsidó Társaság Teoló
giai Napot tart Keszthelyen a Helikon 
kastélymúzeum konferenciatermében. 
A nap témája: A próféták. Előadók: Kú
ti Géza református, dr. Léber Mihály ka
tolikus és Nagyné Szeker Éva evangéli
kus lelkész, valamint Schönbeiger And
rás rabbi ___________

HALÁLOZÁS
Kósa Károlyné Lapu Ilona 1995. no

vember 18-án Mezőtúron elhunyt. Te
metése december 16-án volt Tiszaföld- 
váron, Bácsi János szolnoki lelkész 
szolgálatával. ,A  szeretet soha el nem 
múlik” lKor 13,8.

Használaton kívüli pianínóját jelképes 
összegért 8 éves kislányomnak megvenném. 
Tél.: 12-02-362.

Megváltozott alapítványi szám; A Pest
szentlőrinci Evangélikus „Kék templomért” 
Alapítvány új száma: 11718000-20386795.
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TORONYÓRÁK k o n  zenien 
világszínvonalon 

Kvarc- é t rádióvezérléssel.
_._i peso lóó rák, harang villamosítás 
TORONYÓRAIPARI TÁRSULÁS 
8000Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 

TeL: (22) 312-235

BARATH JÓZSEF 
1910-1995

Ismét egy olyan lelkészt veszí
tett el egyházunk, aki -  bár már 
több mint egy évtizede nem szol
gált -  egy életet áldozott Isten Igé
jének hirdetésére.

Baráth József lelkésztestvérünk 
1910. április 25-én született Sza- 
konyban, kisparaszti családban. 
Ketten voltak testvérek. Bátyját a 
második világháborúban veszítette 
el. A Soproni Evangélikus Líceum
ba járt gimnáziumba, és ott is érett
ségizett Közben internátusvezető 
volt Sopronban, ahol tizenhárom 
gyermekre kellett felügyelnie. Ké
sőbb a Budaker Oszkár által létesí
tett Népi Kollégiumban is volt fel
ügyelő. A teológiát a Pécsi Erzsébet 
Tüdományegyetem soproni teoló
giai fakultásán végezte. 1934 de
cemberében Kapi Béla püspök 
Győrben szentelte lelkésszé. Ezután 
több helyen is volt segédlelkész. Az 
akkori időket püspöke a következő 
szavakkal jellemezte: ,̂ 4nnyi káplá
nom van, hogy egy kisebbfajta Rábcát 
tudnék velük rekeszteni!” Közel két 
évtizeden keresztül volt segédlel
kész, és mindig oda helyezték, ahol 
éppen szükség volt rá. Körmendre 
került Zongor Béla esperes mellé, 
imyd Szlovák-Komáromba helyez
ték átcsempészett káplánnak tíz 
hónapra. Innen Kőszegre került, 
m^jd Oriszentpéteren volt missziós 
lelkész vend telepesek között Gya
log járta a falvakat a missziói kör
zetét Muraszombatban, Szlovéniá

ban is volt káplán. A csetnikuralom 
idején gyalog menekült haza. Végül 
Celldömölkre került állami hitok
tatónak.

1951. december 15-én helyezték 
Uraiújfaluba, Rónai Béla Gyula 
esperes mellé. 1956-tól volt a gyü
lekezet önálló parókus lelkésze. 
1958-ban nősült meg. Feleségül 
vette Boros Irént, aki Budapesten 
dolgozott a FÉBÉ-nél. Házassá
gukból egy gyermek született. Ak
koriban vasárnaponként egy is
tentiszteletet tartott Uraiújfalu- 
ban, de a filiákba, Jakfára, Felső- 
patyba, Vasegerszegre és Szent- 
ivánfára gyalog járt hittanórákra.

1983. m^jus 8-án -  fél évszázad
nyi aktív lelkészi szolgálat után -  
innen ment nyugdíjba. Feleségét 
tíz évvel ezelőtt, fiát pedig fél évvel 
ezelőtt tragikus körülmények után 
veszítette el. Ez év novemberében a 
Gyenesdiási Evangélikus Szeretet
otthonba költözött Hét napot (!) 
tölthetett itt békességben, boldog
ságban. Innen készítette elő Iste
nünk örök elköltözését, amikor de
cember 1-én, 85 esztendős korában 
— ebéd közben, egy rosszul nyelt 
falat után — magához szólította.

Temetése nagy részvét mellett 
december 8-án volt az uraiúj falui 
evangélikus templomból. Emléke 
ne csak a gyülekezet történetében, 
hanem az emberi szívekben 
örökké megmaradjon!

Menyes Gyula

GOMBOS LAJOS 
mnykoszonís harangöntő mester

2162’órboityán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda; 
XllMász u. ítO/B. 
Telefon: Q6/60-332-S22.
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Bár mind halandók vagyunk, 
Isten úgy alkotott, 

hogy a szeretet örül 
a másik életének 

Luther

AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM ÉS KÖZGYŰLÉS ÜLÉSE
1995. december 8-án az Országos Presbitérium, december 9-én az Országos Köz

gyűlés ülésezett. A  közgyűlés megnyitó istentiszteletén dr. S z a b ó n é  M á t r a i  
M a r i  a n n a  a fasori templomban mondott igehirdetést (lapunk más helyén közöl

jük). A  közgyűlés a gimnázium dísztermében ült össze. Mai számunkban 
dr. F r e n k l  R ó b e r t  országos felügyelő és dr. H a r m a t i  B é l a  püspök-el
nök jelentéséből adunk közre részleteket.

A TARTALOMBÓL
„DICSŐSÉG ISTENNEK”

NEMZETKÖZI RENDEZVÉNY

SZERZETES ÉS UTCAGYEREK

Találkozás
Szabóné Mátrai Marianna igehirdetése 

az országos közgyűlésen, 1995. december 9-én 
Lk 1,78-79

Találkozás. Idén ez számomra karácsony legfonto
sabb szava. Találkozásra hívok tehát mindenkit, aki 
most a fasori templomban ül, aki részt vesz evangéli
kus egyházunk közgyűlésén.

Ihlálkozás. ízlelgessük kicsit a hétköznapi, jól is
mert szót. ízlelgessük a fogalmat -  az eseményt -  az 
élményt. A találkozás élményét.

Jussanak eszünkbe életünk nagy találkozásai, ame
lyek útirányt határoztak meg, sorsfordítók, személyi
ségformálók voltak. Hagyjuk kicsit visszaszaladni 
gondolatainkat nagy találkozásainkra.

De jussanak eszünkbe a szomorú emlékek is. Az el
maradt találkozások. Azok, amelyek „mindent meg
változtathattak volna”.

És vegyük észre, hogy életünk hatalmas, fontos és 
messze ható eseményeit takarja a hétköznapi szó.

Thlálkozás. Idén ez számomra karácsony. Az a cso
da, hogy nem megyünk el egymás mellett. Nem roha
nunk el egymás mellett süketen-vakon-tudatlanul, 
mint két száguldó bolygó a fagyos űrben. Hogy nem 
kitérő egyenesek a pályáink. Hogy közellépünk egy
máshoz. Megszólítjuk, megérintjük egymást. S azután 
mások leszünk, többek, jobbak, gazdagabbak, mert 
találkoztunk.

Idén ez számomra karácsony. A  finomság csodája, 
amit a szó rejt: találkozás. Vagyis nem összeütközés, 
nem konfrontáció, még csak nem is összekoccanás vagy 
vélemények ütköztetése. Tklálkozás. Puha mozdulat, 
gyógyító, békítő, vigasztaló, örömöt adó esemény.

Találkozásra hív ma mindnyájunkat Zakariás éne
kének utolsó mondata. Méghozzá a találkozás két 
klasszikus fajtájára, az Istennel és az emberekkel való 
találkozásra.

Istennel való találkozásról szól igénk első fele. El
mondja Isten és ember találkozásinak legfontosabb 
jellemzőit. Nincsen szó semmi emberfeletti élmény
ről. Nincs szó arról, amiről a legkülönbözőbb vallásos 
jelenségek kapcsán beszélnek manapság. Amire oly 
sokan vágyódnak el gyülekezeteinkből, mi meg két
ségbeesetten harcolunk a megtartásukért.

Nincs szó arról, hogy az embert csodálatos lelki él
mények, fantasztikus tapasztalások emelnék extatikus 
magasságba, ahol megtörténne a csoda: találkoztam 
Istennel.

Egészen másról ad hírt Zakariás ajkával Isten. 
Gyönyörű a kép, a lényeget fejezi ki: meglátogat min
ket a felkelő fény a magasból. Nincsen magasba törő 
út, csak lefelé ívelő vonal van. Én egyáltalán nem re
pülök sehová semmiféle spirituális szárnyakon. Azért 
nem repülök, mert nem tudok. Mert lehetetlen. Mert 
a sötétben és a halál árnyékában lakom. S ez épp azt 
jelenti, hogy nem tudok kimozdulni. Önámítás az el
lenkezőjét állítani. Embervoltom millió korlátja, szű
kös határai között élek. Elérhetetlen számomra isten, 
elérhetetlen a világosság. Nem bírok a múlandóság 
meghatározta helyzetből kitörni. Néha szárnyal a lel
kem, aztán vagy szeretteimet siratom, vagy magamat 
csap meg a halál fagyos szele. Nem tudom az életet 
elérni és megragadni. Az a világ nem az én világom. 
Próbálkozom és visszazuhanok a földre: a sötét és a 
halál meghatározta emberlétbe.

És mégis létrejön a találkozás. Erről szól a Kará
csony. Engem, aki egy helyben maradok, mert nincs 
más lehetőségem, meglátogat a felkelő fény a magas
ból. Mert nem tud velem másként találkozni, mert le
hetetlen velem másként találkozni, értem jön az Is
ten. Hozzám jö n  az Isten. Meglátogat az Isten.

Hogyan? Úgy, ahogy karácsonyi énekünk mondja: 
M áriakarján ringott,
Hogy mennyből földet ért.

Érezzük meg a közelgő Karácsonyban ezt a végte
len lehajlást, végtelen gyengédséget, végtelen szerete- 
tet. Hozzám jön, hozzám hajol az Isten, ember lesz, 
hogy találkozhasson velem. Meglátogat. S ez a talál
kozás kinyitja előttem a világosság és élet világát. Is
ten világát.

Megtörténhet ez a találkozás a mi életünkben is, 
alrik Karácsonykor annyira mások számára készítünk 
találkozást. Mert a felkelő fény azokat is meglátogat
ja, akik azért sem szárnyalhatnak, mert minden ener
giájukat felemészti a gyülekezeti karácsonyi sürgölő- 
dés. Ránk is, akik templomot díszítünk, prédikációval 
bajlódunk, gyerek-csomagokat készítünk, öregeket 
látogatunk, ránk is ránk hull a felkelő fény a magas- 

(Folytatás a 3. oldalon)

Részletek az országos felügyelő jelentéséből.

Az elmúlt három év történéseinek fontos tanulsá
ga, hogy bár korábban szenvedtünk -  társadalomban 
és egyházban egyaránt -  az egyszínű, ránk erőltetett 
„eszmeiségtől”, igényeltük a sokszínűséget, olyannyi
ra elszoktunk a hyitott, demokratikus, pluralista gon
dolkodástól és gyakorlattól.

Óvatosan kell értékelni az egyházi ingatlanok 
visszaadásáról intézkedő törvény módosítását is. 
Megfelelő anyagi eszközök hiányában az eredeti tíz
éves végrehajtási határidő húsz évre módosult, egy
ben minden ügy újragondolásra, ha szükséges, újra
tárgyalásra került.

Kétségtelen, hogy a folyamat lassulása kedvezőtlen 
a számunkra. De ugyancsak kedvezőtlen a települési 
önkormányzatoknak is. Ugyanakkor nem lenne sze
rencsés, ha a társadalmat igen súlyosan érintő meg
szorító intézkedések időszakában az egyházak olyan 
helyzetbe hozhatók lennének, mint amelyek érzéket
lenek a köz gondjaira, csak saját érdeküket kívánják 
érvényesíteni. A  másik oldalon viszont szükséges az a 
józan, reális politika, amely el akarja érni, hogy az or
szág teljesítőképessége arányában azért folytatódjék 
az ingatlanok visszaadása, az egyházi élet feltétel- 
rendszerének a regenerálása.

Ezzel is összefügg az a véleményünk, hogy az állam 
és az egyház közös ügyeivel foglalkozó államigazgatá
si szerv igazi helye -  több tárcát érintő tevékenysége 
miatt is -  a Miniszterelnöki Hivatalban van. 
Amennyire helyes volt a kettős kapcsolatrendszer 
megszüntetése, annyira megnehezíti a dolgokat, hogy 
állam és egyház közös ügyeinek intézése egy tárca 
szintjén zajlik. A  90-es IV. törvény is ellentmond en
nek. Ez a múlt, amikor nem volt szétválasztva állam 
és egyház...

Az úgynevezett hitvalló vagy szenvedő egyházi ma
gatartás 1995 végén anakronisztikus, enyhe esetben 
tájékozatlanságot takar, többnyire azonban -  nem lé
vén programja -  a múlt ismételt „leleplezéséből”, ta
gadásából, múlt és jelen erőltetett összekapcsolásából 
kíván magának politikai tőkét kovácsolni.

A  társadalomban is sok energiát emésztett fel a 
spanyol megoldás, a tabula rasa hiánya, elmulasztása, 
az egyházban egyszerűen nincs más út, mint az újra
kezdés mindenki számára. Nem lehet elégszer elmon
dani, hogy ez nem jelenti a múlt elfelejtését, ellenke
zőleg, ez nyitja meg az utat a múlt tárgyilagos, valósá
gos feltárására, hiszen erre csak akkor van mód, ha 
biztosan nem napi politikai érdekeket szolgál. Két
ségkívül a legegyszerűbb csak a hasonszőrűekkel kap
csolatot tartani, de így épp a sokszínűség lényege vész 
el, a különböző egészséges, előrevivő koncepciók üt
köztetéséből adódó jó és még jobb programok meg
születése. Marad a mindenki úr a maga szemétdomb
ján szegényes gyakorlata.

Reméljük, ugyancsak a tartós pozitívumok között 
tarthatjuk majd számon új periodikánkat, a Credót, 
az Evangélikus Műhelyt. A történet, a Diakónia 1993. 
végi szüneteltetése, 1994-ben Üzenet címen egy pe
riodika kiadása, majd az ígért, végleges megoldásként 
1995-ben az új folyóirat megindítása egyfelől mutatja 
konfliktuskezelő képességünk fogyatékosságait, más
felől azonban azt a szellemi erőt és kapacitást is, ami
vel rendelkezünk.

Bízunk abban, hogy a Credo segít majd abban az 
integrációban is -  gondolva a különböző egyházi szel
lemi, politikai és kegyességi irányzatokra - , amely oly
annyira szükséges a megújuláshoz.

Bizonyos, hogy visszatekintve a kilencvenes évek 
első felére, az egyházi iskolák újraindulása, megerő
södése jelenti majd az egyik nagy pozitívumot. Isten 
iránti hálával kell beszámoljunk az egész iskolarend
szer -  óvodától a Teológiai Akadémiáig -  megújulásá
ról, mennyiségi és minőségi fejlődéséről, ami jelenleg 
is dinamikus, folyamatos. Ez az a terület, ahol egy
mást segítő egységben valósul meg az alulról építke
zés és a központi irányítás, ahol eleven a bizottsági 
munka. Ahol -  annak ellenére, hogy az alapfokú in
tézmények, az óvodák és az általános iskolák gyüleke
zeti kezelésben vannak, míg a középfokú és a felsőfo
kú képzés az Országos Egyházhoz tartozik -  kialakult 
az egységes szemlélet, a szakmai és az egyházi szem
pontok összhangja...

A  kilencvenes évek egyházi életének további meghatá
rozó trendjét a zsinati ülésszakok jelentik. Minden fo 
gyatékossága ellenére az 1991-97 között, évente mind
össze tíz napot ülésező törvényhozó Zsinat valósítja meg 
azt a pluralista, előrevivő szellemiséget, aminek hosszú 
távon át kell hatnia az egész egyházi életet...

Ahogy készül az új egyházi törvénykönyv, egyre in
kább előtérbe kell kerüljön -  a hatásfok csökkenése 
nélkül, sőt jelentős növekedésével -  az egyházi élet 
működésének a megváltozása, az új törvények érvé
nyesülése. Nem lesz könnyű. Hiszen az egyházban is, 
akárcsak a társadalomban, meghatározóvá vált az in
formális csatornák szerepe, a kézi vezérlés elsődle
gessége. Meg kell találjuk majd az egyensúlyt -  ahogy

ez talán már az iskolaügyben valamennyire sikerült -  
a testületi demokrácia és a vezetői kompetenciák, a 
formák betartása és az informális utak szerepe kö
zött. Bizalom, jóakarat, ügyszeretet, a nemzedékek 
kinyílása egymás iránt, szükséges ehhez.

Á Zsinat jelentősége ebben a folyamatban nem 
hangsúlyozható eléggé. Most a befejező szakaszhoz 
érve, különösen lényeges lesz az átmeneti időszak 
ütemezése. Az a periódus, amikor az évtizedes el
avult, de működő gyakorlat átadja a helyét a jövőbe 
mutató, sokak energiáit a megújuló működésben fel
használó tevékenységnek. Szép lenne, ha ez az idő
szak felszólítást jelentene az izolációban lévőknek is 
arra, hogy vállalják a közös terheket.

Az ember nem választhatja meg a kort, amelyben 
megszületik. Nekünk ez az időszak jutott. Történel
mi idő. Ma inkább a nehézségeit érezzük, az utókor 
szemében talán szebbnek, érdekesebbnek fog fel
tűnni.

Mindazokon a társadalmi-politikai és egyházi fo
lyamatokon, gondokon túl, amelyekkel foglalkoztam, 
két olyan sajátos nehézsége van napjainknak, ame
lyekkel szembesülnünk kell, amelyeket vállalnunk 
kell.

Az egyik a demokratikus átalakulás növekvő terhei,

A  püspök-elnök jelentéséből 
az alábbi részleteket közöljük

. „Pluralizmus ma sokak számára a jelszó, legyen ez 
társadalmi élet, politika, művészet vagy vallásosság. 
Mintha a korábbi évtizedek egyértelmű, egysütetűen 
szocialista-marxista hivatalos világnézete béklyóiból 
felszabadult, szabadságát mámorosán kihasználó, a 
lehetőségeket élvező „homo hungaricus” most min
denből többre vágyna. Ez nemcsak érdeklődést je
lent, éhséget a sokáig elzárt szellemi-tudományos-val- 
lási változatosságok iránt, hanem a mindennapi élet 
adminisztrációs fejlődésében is mindenféle szervező
désből legalább kettő alakul, legyen az ifjúsági szövet
ség, művészeti akadémia vagy cserkészek szervező
dése...

Hazánk törvényalkotása lehetőséget adott arra, 
hogy egyház néven jelentkezzen be a hatóságoknál 
nyilvántartásra buddhista vagy mormon közösség 
ugyanúgy, mint Moon próféta Egyesítő Egyháza, ha
sonlóan a keresztyén magyar történelmi egyházakkal. 
A  sokfelé divatos teológiai irány mintha ezt a gyakor
latot helyeselné, amikor elvetik a vallásos „monomi- 
thoszt” és vallásos „polimithoszt” emlegetnek. Sokfé
le az ember...

Nemcsak azért foglalkozom jelentésemben ezekkel 
a kérdésekkel, mert a következő évben, októberben 
hazánkban rendezi meg a világvallások európai szer
vezete egyik konferenciáját, hanem azért is, mert az 
ún. Egyesítő Egyház nemzetközi vezetője, a koreai 
Moon nem olyan régen hazánkban járt, és a Pesti Vi
gadóban tartott beszédét közölte a magyar sajtó. 
Mintha az egzotikus, keleti misztikát vagy többféle 
vallási hagyományból összekotyvasztott tanokat job
ban el lehet adni a vallási kínálat piacán, mint a régit 
és a hazait! Kicsit benne vagyunk a divat, a korszel
lem, a divatos pluralista ideológia kísérőliturgiája 
mormolásában a mai magyar társadalomban, és egy
házunk missziói, tanítói, nevelési és kulturális felada
tainak végzése közben nem feledkezhetünk meg a 
vallási pluralista gondolkodás kihívásairól!...

Egyházi eseménynaptár
Bár nem az egyházi események közé tartozik szoro

san, mégis mindnyájunkat érintő tény, hogy a Parla
ment május 23-án fogadta el az ún. Bokros-csomagot, 
azaz a gazdasági megszorító intézkedéseket. Időköz
ben megtörtént ennek alkotmánybírósági korrekció
ja, számtalan tüntetés, sztrájk és tiltakozások köze
pette, az intézkedéseket a saját családi költségveté
sünkben és intézményeink életében igen jelentős 
mértékben érezzük...

Az elmúlt időszakaszban a rendszerváltoztatás 
után spirituálisán és intézményeiben is a megújulás 
jeleit tapasztalhattuk egyházunkban, és a sokféle új 
lehetőség kihívásai között meg kell őrizni és tovább 
kell fejleszteni oktatási-nevelési, diakóniai-szeretet- 
szolgálati és kulturális intézményrendszerünket...

A beszámoló keretébe tartozik, hogy Bonyhádon 
június 3-án letettük a kollégium új épületszámyának 
alapkövét. Ehhez kiemelt állami támogatást kaptunk 
és kérünk a jövőben is...

Kiemelkednek az épületek körüli beszámolókból 
mégis az új templomok. Az említett időszakaszban 
Balatonszárszó temploma készült el és ezt június 25- 
én szenteltük fel.

Az ökumenikus eseménysorozatokból, a testvér- 
egyházi kapcsolatokból az idén is jelentősek voltak a 
Protestáns Napok eseménysorozátai október végén...

amelyek egyre szélesebb rétegeket sodornak a létmi
nimum irányába, illetve az alá. Saját terheink mellett 
meg kell találjuk a módját, hogyan segíthetünk a tár
sadalomnak a terhek elviselésében. Újra meg kell ér
tessük híveinkkel, hogy áldozatvállalás nélkül nincs 
keresztyén élet. Hosszú távon az sem járható út, hogy 
az egyház, az egyházi intézmények finanszírozását az 
állami, illetve a külföldi támogatás nyújtja. Egymás 
terhét kell hordoznunk, csak így lesz hitele szavunk
nak.

Többek között a második kihívás, a felerősödő 
bioetikai viták területén. Az abortusz, a drogfüggés, 
az eutanázia, hogy csak a viták fő csomópontjait em
lítsem, ismétlődően előkerülnek, magas színvonalú fi
lozófiai megközelítésben. Mai társadalmi helyzetünk
ben különösen károsan hatnak ezek, függetlenül az e 
nézeteket képviselők szándékától. Akkor, amikor te
hervállalásra, áldozatvállalásra van szükségünk a 
megerősödéshez, a megújuláshoz, akkor a terhek el
utasítására „szabadítanak fel”. Nem az ítélkezés, nem 
a vallási fundamentalizmus, hanem az evangélium, a 
feltétel nélküli kegyelem hirdetése és az ebből követ
kező tehervállaló életvezetés állítandó szembe ezzel. 
Csak identitásunk vállalása itt és most jelent utat a 
holnap egyházához.

Az egyházi eseménynaptárba tartoznak a különbö
ző szintű választások. így több egyházmegye elnöksé
ge és presbitériuma újult meg, valamint újraválasztot
ták a Déli Kerület presbitériumát november 18-án. 
Ezt a választást bizonyos vita előzte meg, miért ne le
hetne megvárni a zsinati törvény megfelelő részének 
elfogadását és akkor nem kellene majd belátható rö
vid időn belül újra választani. Hosszas tépelődés után 
az a szempont győzött, nagyon helyesen, hogy azt a 
törvényt kell betartani, amelyik érvényes, még akkor 
is, ha esetleg előkészületben ott van már egy még 
jobb...

A Bajor Evangélikus Egyházzal való testvéregyhá
zi szerződés

Amint az ismeretes, 1992-ben a Schweinfurtban tar
tott zsinaton írtuk alá három évre azt a testvéregyhá
zi szerződést, amelynek gyümölcseit ösztöndíjasok, 
cserelelkészek, üdülést élvező egyházi munkások, 
diakóniai és egyéb szaktapasztalatokat gyűjtők, temp- 
lomrenoválók és templomépítők élvezték. A legna
gyobb segítség azonban kétségtelenül azt volt, hogy a 
három év alatt kereken másfél millió márka értékben 
95 gépkocsit kapott egyházunk szórványszolgálati és 
központi egyházi szolgálati célokra.

November 28-án délután 14.30-kor a Regensburg- 
ban tartott zsinat alkalmával von Loewenich püspök
kel együtt aláírtuk a meghosszabbítást változatlan tar
talommal további öt évre, 2000. november 30-ig. A 
zsinat tagjainak asztalán ott feküdt vaskos beszámo
lónk az elmúlt három évről, az idelátogatókról és az 
ottani cserepartnerekről, a különböző építési és dia
kóniai projektekről. Hadd emeljem itt ki Szirmai 
Zoltánná, hűséges hároméves munkáját a szervezés
ben, az előkészítésben, a naprakész információban. 
Ő a testvéregyházi szerződés aláírásával kezdte ná
lunk hivatalát, mára a zsinat tagjai és számtalan ba
jor intézmény és gyülekezet megfordult már szerve
zésében nálunk. Köszönjük ezen a helyen is mun
káját!...

Zsinati törvényeink végrehajtása
Külön beszámoló kerül most az Országos Presbité

rium és az Országos Közgyűlés elé a zsinat munkájá
ról. Ismeretes egyházunk sajtójából, hogy a zsinat
1991. június 8-án kezdődött, és azóta már számos fon
tos törvényt alkotott, amelyek közül néhány kihirde
tésre is került és érvényben van. Problémát jelente
nek azonban az új törvények néhány ponton; ahol a 
hiányzó végrehajtási utasítás helyett, illetve a törvény 
alkalmazásának segítségeképpen ma néhány döntést 
kell hoznunk...

Gondolatok a szlovák nyelvtörvényről
Ismerjük a napi sajtóból a szlovák új nyelvtörvény 

körüli hazai és nemzetközi vitákat. Mivel szlovákiai 
területen magyar nyelvű evangélikus, hazánkban pe
dig szlovák nyelvű evangélikus szolgálatok és gyüle
kezet is vannak, nem mehetünk el szó nélkül ezen 
emberi jogokat és a vallás gyakorlásának jogait sértő 
törvény mellett, ahogyan ezen a héten az Ökumeni
kus Thnács közgyűlése is állást foglalt már.

Javaslatom az, hogy hatalmazza fel az egyházi el
nökséget a Presbitérium, hogy levélben forduljon a 
Szlovákiai Evangélikus Egyház vezetőihez, és kérje 
támogatásukat a nyelvtörvény körüli helyzetben...

*

Következő számunkban közöljük a közgyűlés határo
zatait és néhány munkaági jelentésből részleteket.
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Parancsára lecsendesül a szél.
Ővele célhoz érünk.

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

Ami a templomban látható
Amíg az istentisztelet elkezdődik, nyugodtan körülnézhe

tünk a templomunkban. Sőt társaloghatunk is, hisz a temp
lomban nem kell mindig csak csendben üldögélni.

Velünk szemben az oltártérben az oltár áll, a keresztelő- 
kúttal és a szószékkel. Ha megfordulunk, az orgonával talál
juk szembe magunkat. Az orgona a karzaton található. Van
nak templomok, amelyekben a karzat egészen körbe épült, 
és csak az oltártémél ér véget. A kántor, aki az orgonán ját
szik, várja, hogy végre elkezdhesse.

A legutolsó pádon kis ládikó lóg. Jutka bekukucskál a te
tején található kis résen. „Jé, pénz van benne!” A persely
pénzt a gyülekezeti tagok dobják a perselybe.

Nézzétek csak, épp ott jön Zsuzsa néni, a sekrestyés. 
„Kezicsókolom, Zsuzsa néni, elmondaná, hogy miket tetszik 
csinálni itt, a templomban?” „Várjatok egy percet, most ha
rangoznom kell.” Amikor visszajön, mesél kicsit a munkájá
ról. „A sekrestyés arról gondoskodik, hogy rend legyen a 
templomban. Én legszívesebben az oltárt díszítem.”

Az oltár nálunk úgy néz ki, mint egy fából készült asztal. 
„Vannak templomok, ahol az oltár kőből készült, de nekem 
a fa jobban tetszik, mert bútorfényezővel szép csillogóra tu
dom tisztítani”, vallja be Zsuzsa néni. „Az oltárt egy fehér 
terítővei takarjuk le. Gyakran kimosom, mert nagyon meg
látszik rajta minden folt. A gyertyák is rácsöpöghetnek. Lát
játok azokat a szép nagy gyertyatartókat? Ezüstből készültek 
és jó nehezek. Minden szombaton megpucolom őket, és ha 
elfogynak a gyertyák, újakat állítok a helyükbe. De a legfon
tosabbnak a virágokat tartom. Télen nem is olyan egyszerű 
mindig friss virágról gondoskodni. Ilyenkor nagy segítség, 
hogy vannak örökzöldek.”

„Kár, hogy ezek a szép virágok elhervadnak” sajnálkozik 
Reni, „nem lenne jobb művirágot tenni az oltárra, hogy min
dig szép legyen?”

, A  virágok”, feleli Zsuzsa néni, „ahogy a gyertyák is, épp 
arra emlékeztetnek bennünket, hogy Jézus odaajándékozta, 
odaáldozta magát értünk. A virág elhervad, a gyertya elég. Er
re az áldozatra emlékeztet a kereszt is az oltáron. A keresztet, 
melyen a megfeszített Jézus is látható, feszületnek is nevezik, 
és azt ábrázolja, amikor Jézusnak szenvednie kellett.”

Az istentisztelet hamarosan kezdődik. „Ne haragudjatok,
; most mennem kell”, mondja Zsuzsa néni. Tényleg, a karza- 
ton már meg is szólalt az orgona.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Ki-szű/w-oló”
Már egy éve annak, hogy legutóbb ezt a játékot játszottuk. 

Talán közületek többen emlékeznek arra, hogy akkor Jónás 
könyvében kellett megtalálni számokat. Most egy másik 
ószövetségi könyvben, Dániel könyvében kell rábukkanni, 
hogy az általam megadott számok mivel kapcsolatban kerül-

Örvendj és vigadj
Bach Karácsonyi oratóriuma a Deák téren

A  várakozás és a beteljesülés öröme. „ Örve ndj  és 
vigadj ,  jer ,  á l d d  e nagy n á p o ij zengjed,  
m i t  m a  t e t t  a m e n n y b é l i  Úr!” így kezdődik 
Bach egyik legismertebb müvének, a Karácsonyi orató
riumnak nagy kezdő kórusa. (Ezzel a magyar szöveggel 
énekelte sokáig a Lutheránia.) Túláradó öröm: ez a Ka
rácsonyi oratórium, az egész mü alaphangulata. A  kará
csonyi öröm messzehangzó üzenetét fogalmazza meg 
Bach a barokk zene nyelvén a Lukács evangéliumából 
való karácsonyi történet, a teológiai tartalmat kifejtő 
szöveg és a korátok.

A  karácsony előtti idő kedves visszatérő alkalmai kö
zé tartozik számomra, hogy a Lutherániával Bach Kará
csonyi oratóriumának előadására készülünk. Szinte hi
hetetlennek tűnik, hogy immár több évtizede, 1963 óta 
lehetek részese az előadásoknak. Csaknem minden ka
rácsonykor ezt a művet énekeljük. Nem véletlenül.

Mint szinte mindig idén is a hat kantáta közül az el
ső  hármat adtuk elő. Mindig csak ismétlőnk? Néhány
szor más kantátákat énekeltünk (I-I1-I1I-TV, II-V-VI). 
Mindig karácsony ünnepéhez legközelebb eső vasárnap 
van az előadás. Erre a vasárnapra a kifejezetten a kará
csonyi ünnepnapokra készült kantáták illenek: ezek fe 
jezik ki a Messiás-várás, a beteljesülés hangulatát. De 
nem szabad elfelejteni, hogy a befejező és ritkán hallha
tó (Vízkereszt ünnepére készült) VI. kantáta zárókorálja 
Krisztus golgotái keresztjére mutat, ahol beteljesedett az 
ember megváltása. Ezt prédikálja Bach, aki mindig 
Krisztusra, a személyes Megváltóra mutat.

A z egyházzenei áhítatra mindig sokan jönnek el. Idén 
is tele volt a Deák téri templom. (Nagyon érződött a 
helyhiány, minthogy az orgona karbantartása és bővíté
se miatt lezárt II. emeleti karzatra senki sem mehetett 
fel.) Igen sokan állva hallgatták a felem elő zenét. Mégis 
csak nagyon kevesen távoztak a befejezés előtt.

A  szó listá ka t-P á szth y  Júl ia ,  T a k á c s  T a m a 
ra,  M a r o s v á r i  Péter,  B erc ze l l y  I s t v á n  -m á r  
jó l ismeri a Deák téri gyülekezet. Stílusosan, szépen éne
keltek. Mindannyian már sokszor szolgáltak templo
munkban. (Berczelly István több évtizede rendszeresen 
énekel nálunk.) A  kontinuó szinte észrevehetetlen, de ze
neileg annál fontosabb alátámasztó, összefogó szólamát 
-  m ost is, m int évtizedek óta -  Tra j t l er  G á b o r  já t
szotta. A  Magyar Szimfonikus Zenekar is bizonyára már 
otthonosan érzi magát nálunk Szép játékuk, a szólis
tákkal és az énekkarral együtt-zenélésük egyre harmoni
kusabb összhanggal örvendezteti meg a hallgatót. Kórus, 
szólisták és zenekar hitelesen zenélt és prédikált.

A  zenehallgató, akinek háttal van a karmester, nem

nek elő. A múlt. héten a 120-ast kerestük. Vigyázat, lehet, 
hogy egy-egy szám több helyen is előfordul az említett bibli
ai könyvben. Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap 
dátumát követő keddig adjátok postára a gyermekrovat 
szerkesztői stábjának címére. A keresett szám ez alkalom
mal a

70.
Jó „ki-szám-olóst” kívánok!

JÁTÉKTÁR
A hajóskapitánynak a hullámzó, viharos tengeren kell 

megtalálnia a biztos, „száraz” pontot. No ne gondoljatok 
egyből valami veszedelmes tortúrára, inkább egy jó kis játék
ra! Nos, a kapitány a kör közepén áll, és úgy osztja a paran
csokat, ez alkalommal nem a matrózoknak, hanem a „tenger 
hullámainak”: jobbra vagy balra! A  hullámokat a többi játé
kos jeleníti meg úgy, hogy a kapitány körül ülve a kívánt 
irányba hullámoznak, azaz ki-ki folyamatosan a mellette le
vő székre ül át. A kapitánynak eközben meg kell próbálnia 
leülni egy épp gazdátlanul maradó székre. Amelyik „hul
lám” későn érkezik, és a kapitánynak sikerül előtte helyet 
foglalni, az áll a kör közepére.

< = ! • $ • [ = >
Humorzsák

A falu lelkipásztora híveit látogatja az egyik utcában. János 
gazda figyelmezteti:

-  Tisztelendő úr, az utolsó házhoz ne térjen be, mert az ud
var tele van harapós kutyákkal! . ,

-  Nem félek én azoktól! -  feleli a lelkész. -  Tudok egy itKáf j 
amit ha elmondok, nem bántanak a kutyák.

Tíz perc múlva szakadt nadrágban, összevissza tépve ballag 
visszafelé.

-  Mi van, nem használt az imádság?
-  Az imádság használt volna -  jajgat a kárvallott -, de a 

fenevadak nem hagytak időt, hogy elmondjam.

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

érzékeli, amit mi, énekkari és zenekari tagok tudunk és 
érzünk, és a(z énekkari) próbákon számtalanszor át
élünk: K a m p  S a l a m o n  szíwel-lélekkeltudja-érzi-éli 
Bach zenéjét. Nem csupán zenéjét, hanem annak teoló
giai tartalmát, a bizonyságtevést. Ezért lehet meggyőző 
az előadás.

A  próbák (többször tevékeny) résztvevőjeként, az elő
adáson az énekkar egyik tógaként, a kottát otthon is 
elővéve, a szövegre, tehát a tartalomra is figyelve, alka
lomról alkalomra belülről átélve, a zenében is találok 
mindig valami újat. Nem lehet megunni ezt a csodálatos 
zenét. Megújulni, elmélyedni segít.

A z igehirdetést hallgatva ki-ki saját életfelfogásának 
megfelelően érezhette át az adventi várakozás jelentősé
gét. Egyik kolléganőm gondolatait idézem: „Nagyon 
örülök, hogy meghallgattam. Nagyon szép hangverseny 
volt. Tüdőd, hogy nem vagyok vallásos. De engem is 
megszólított a mindenkinek (hívőnek és nem hívőnek) 
szóló rövid meditáció. ” G e r ő f i  G y u l á n é  megtalálta 
igehirdetésével azt a közvetlen hangot, amely mindenki
nek mondott valamit.

Igehirdetéssel és Bach művének előadásával ennél 
többet nem is kívánhatunk és nem is adhatunk. Mások
nak és magunknak, zeneszerető embereknek, ádventben 
a karácsonyi keresztyén lelkülettel váró hittestvéreink
nek, minden embertársunknak.

Ha valaki „benne van” a zenében, ha közreműködő, 
nagyon nehéz kívülről, csupán zenekedvelőként beszá
molni az élményről. Ezért választottam belülről fakadó, 
személyes gondolatok leírását. A  magam nevében is kö
szönöm mindenkinek az igazi zenei áhítatot, lelki fel
üdülést jelentő hangversenyt.

Thiering Etelka

Búcsú legrégebbi barátomtól
Bojtos Sándor 1913-1995

Tízéves korunkban lettünk a győri bencés gimnázi
um diákjai. Hamar összemelegedtünk. A folyók árte
rületein csavarogtunk. A püspökerdőben lehullott fá
cánra bukkantunk. Nem törődtünk azza l, hogy vadász 
lőtte-e le, vagy kimúlt, Sanyi édesanyja megsütötte és 
jóízűen elfogyasztottuk. A harmadik, közellakó evan
gélikus osztálytársunk Groó Gyula. Serdülőként tri
umvirátusban hajnali hatkor gerelyt vetettünk a Du- 
na-parton, hogy leendő ohmpiai bajnokságunkat 
megalapozzuk. Sanyi apja lakatossegéd volt, szegény
ségben éltek. Az egyik bencés tanár szerencsétlennek 
tartotta hármunk barátságát, s közölte Sanyi anyjával, 
aki ezt cinkosan megmondta fiának, hogy az úri csalá
doknál látható jólét (ahogy ő ezt képzelte?!) nem lesz

F I A T A L O K N A K

Hittan
Mai számunkban a Békéscsabai Evangélikus Gim

názium diáklapjából, a Jó Hírmondóból közlünk sze
melvényt.

*

Ami az idősebbek számára a világ legtermészete
sebb szava volt a mögötte lévő tartalommal együtt -  
akár szerették, akár nem - , az a mai fiataloknak sok 
esetben ismeretlen, ízlelgetésre váró fogalom és hát 
gyakorlat is.

A világ sokat változik, olykor sietősen, olykor las
san, olykor előrerohanva, olykor visszafordulva a 
múltba, visszanyúlva a magától kikopott, vagy erő
szakkal kidobott értékekhez. így vagyunk az egyházi 
iskolákkal, a hitoktatással kötelező hittanórákon 
(egyházi iskolák) és fakultatív órákon (állami iskolák, 
gyülekezeti keret). Tény tehát, hogy itt az alkalom, 
valódi a jelenség. És ha van, hát tolulnak föl a kérdé
sek, mint mindennel kapcsolatban, ami van. Mi a lét- 
jogosultsága? Mi a kitűzött célja? Hogyan lehet köte
lezővé tenni? Mi az, hogy osztályzatot adunk rá? Mi
lyen a jó hittanóra, a jó nittantanár, a jó diák? Ha va
laki nem hívő, miért tanulja? Jaj, csak nem leszek én 
is keresztyénné, ha több éven át lökik nekem a ke
resztyén szöveget? Egyenértékű-e a többi tan
tárggyal? Lehet-e belőle érettségizni? Lenéznek vagy 
felnéznek rám, mert hittant tanulok, vagy abszolút 
közömbös a környezetem? Ez a csokor minden bi
zonnyal a kérdések kisebbik hányada, és tán a leghét
köznapibbak is. Egy részére megkísérlem a válasz
adást, de a zöme hadd maradjon a hittanórákra, a föl
merülő kérdésekkel szembesülni kényszerülő újabb 
évfolyamokra és remélhetőleg nemzedékekre. De ne 
felejtsük el: ha a világ változhat, hát változik.

Most szerencsére olyan világot élünk, amikor lehe
tőség van hitoktatásra, azaz iskolai keretben a Bibliá
val való rendszeres foglalkozásra, az egyház tanításá
nak, mindennapi életének a megismerésére, az egy
háztörténet keresztyén szemszögű elemzesere, _a ke- 
resztyénségből kifejlődő európai civilizáció önkritikus 
vizsgálatára, a különböző művészetek produktumai
nak jobb megértésére, a jézusi etika magunkévá téte
lére és a jézusi életmű elfogadására, a lélek formálá
sára, a bátran kérdező, de a titkok előtt meghajolni is 
tudó értelem kimunkálására.

Lehetőség van, mondom -  és egyben már válaszol
tam is a feltett kérdések egy részere. De nem állha
tom meg, éppen a lehetőséggel élni akarás és élni tu
dás érdekében, hogy egy kb. 10 évvel ezelőtti emléke
met ne mondjam el. Akkori keresztyénné lett, illetve 
a keresztyénség iránt érdeklődő Rózsás diákok egy 
csoportja evangélikus lelkészként meghívott az isko
lába egy fórumra, és -  akkori viszonyok!!, akkori 
félelmek!!, akkori ellenérzések!!, akkori óvatosság!! -  
az akkori vezetőség olyan feltételeket szabott, hogy 
nem fogadhattam el a meghívást. Most pedig heti két 
alkalommal minden osztályban „miénk a te re p i Hí
nárnak, diáknak átadni és megismertetni az ELETET, 
fölkészülni az előttünk álló 20-80 évre és az örökké
valóságra, megtapasztalni Jézus hihetetlen gazdagsá
gát, megtanulni mindazt, ami abból a 33 eves életut- 
ból kinőtt, figyelni egymásra és észrevenni a másik 
örömét, búját, fölfedezni a magam és a másik értéke
it (nem csak fogyatékosságait).

Ezek után egyértelmű, hogy hova helyezem a hit
tant a tantárgyak közti rangsorban. Ez a csúcs. Mind
annyiunknak izgalmas, olykor izzasztó, de sikeres 
hegymászást kívánok!

Bakay Péter

Az I. „Szélrózsa” Országos 
Evangélikus Ifjúsági 

Találkozó beharangozója
A találkozó szervezése már 1995 májusában megkezdő

dött. Az akkor még hat fős szervező gárda most már több 
mint harmincra bővült. A találkozó házigazdája és program- 
felelős Ócsai Zoltán váraljai lelkész. A szállás, étkezés bizto
sítása Oroszky Szabolcs bonyhádi fiatal feladata, a pénz
ügyekért Laborczi Géza nyíregyházi lelkész, míg az admi
nisztrációért Marton Thmás felel. A sajtó- és reklámfelada- 
tok koordinálása és összefogása Ónodi Szabolcs bonyhádi 
testnevelő tanár feladata, míg a segítőket Cserháti Sándor 
majosi lelkész gyűjti maga köré. A programokat összeállító 
munkacsoport tagjai: Andorka Eszter teológus, Pán- 
gyánszky Agnes egyetemi lelkész, Fabiny Tamás kőbányai 
lelkész, Smidéliusz Gábor teológus, Hafenscher Károly bu
davári lelkész, Lupták György kiskőrösi lelkész, Aradi And
rás pécsi segédlelkész, Baranyay Csaba siófoki lelkész, Sza
bó Vilmos Béla paksi lelkész, Gáncs Péter nagytarcsai lel
kész, Valamint Koczor Tamás gyóni lelkész.

Avártíjai alkalmon célunk, hogy a közel ezer fiatal minél 
több munkaágat és ifjúsági csoportot ismerhessen meg, ami
re elsősorban a párhuzamosan, több helyszínen futó progra
mok adnak lehetőséget. A napok keretét a reggeli csoportos 
és esti közös áhítatok alkotják. Speciális szolgálati ágak be
mutatkozására és könyvárusításra az ún. lehetőségek piacán 
kerül sor.

A találkozó előkészületeiről, a tudnivalókról a továbbiak
ban is igyekszünk tájékoztatni fiatal olvasóinkat.

Kérjük testvéreink imádságát, hogy ezen az első országos 
találkozónkon és a szervezési előkészületi munkákon Isten 
áldása legyen.

MT.

HÍREK
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület újságíró és technikusi szemi

náriumot szervez Piliscsabán 1996. február 16-18. között.
A képzés két külön csoportban folyik. Az újságíró szeminá

riumon a kis példányszámú ifjúsági és gyülekezeti lapok szer
kesztésében, kivitelezésében szeretnénk segítséget adni, míg a 
technikusin az egyszerűbb hangtechnikai eszközök kezelését, 
karbantartását tervezzük oktatni

A  várható részvételi díj 1500,- Ft.
Jelentkezni a KIÉ irodán lehet 1996. február 10-ig (1085 Bu

dapest, Horánszky u. 26. TeL/fax 267-05-87).

*

Ismét tervezzük a Hang című evangélikus ifjúsági lap márci
usi mellékleteként kiadni egy, a nyári ifjúsági konferenciákat 
tartalmazó naptárt. Elképzelésünk szerint ez az országos prog
ramokon kívül az egyházmegyei és gyülekezeti programokat is 
tartalmazná -  esetleg csak tájékoztatásként. Kérjük, hogy aki 
igényli a közlést, az 1996. február 2-ig küldje meg Marton Ta
más részére (1085 Budapest, Üllői út 24.) a konferencia idejét, 
helyét, a szervező nevét, illetve azt a címet, ahol érdeklődni le
het.

*

Az Ifjúsági Bizottság gondozásában megjelent az Ifjúsági 
Munkaprogram 1995. évi száma. Az eddigi hagyományokat 
követve, az ifjúsági vezetők számára igyekszünk segítséget adni 
többek között tanulmányokkal, programvázlatokkal, meditáci
ókkal. A füzetet minden lelkész számára az esperesi hivatalba 
küldtük meg névre szólóan. Ezen felül természetesen minden 
érdeklődő számára küldünk, vagy személyesen átvehető az Or
szágos Irodán, az Üllői út 24. alatt.

rá jó  hatással. Számunkra a társadalmi különbség ért
hetetlen kategória volt, s mit sem változtatott kapcso
latunkon. Önéletrajzában olvasom most: „Imre lova- 
gias volt: kidobta korcsolyabérletét a jégpályáról, amivel 
aztán én besétálhattam. ”

Harmadik gimnazista korától nyolcadikig jelesen 
végzett, s oly sokat instruált, hogy felnőve, nem volt 
az a pénz, amiért buta diákok magánoktatására rá 
tudták volna venni akár csak falusi lelkész korában is. 
A  soproni teológián leckekönyvében minden tárgy je
les, csak a különben kitüntetéses végbizonyítványába 
„két jó t benyomtak, és elütöttek a már előkészített 
egyéves lipcsei tanulmányutamtól”. A hittudományi 
karon nem voltak különböző irányzatok, m int  kül
földön, s a tanári kar nem tudta őt elfogadni, mert a 
szabad kutatás és véleménynyilvánítás elvét gyakorol
ta. A  Teológus Otthon intézeti életét nehezen szokta 
meg, álmatlansággal küzdött, a pietizmus idegen ma
radt tőle. Kapi Béla püspöknél megértésre talált, „ő 
bölcs és tág látóhatárú ember, akitől a lelkiismereti ter
ror idegen. ”. Kapi püspök 1935 szeptemberében egy 
sereg fiatal pappal együtt őt is felszentelte.

Teológiai felfogása eltért az enyémtől, ám soha 
nem vitatkoztunk. Még Sopronban a Lelkésznevelő 
Intézeti működésem során az egyik teológus tanítvá
nyom -  ma köztiszteletben álló lelkész -  megállapí
totta rólam -  csak mostanában tudtam meg - ,  hogy 
teológiámat a nyitottság jellemezte. Ezt a tulajdonsá
gomat azóta is megőriztem. (Most a Credo, új folyó
iratunk emblémája Dürer nyitott kapu metszete lett.)

Bojtos Sándor Sátoraljaújhelyre került segédlel
késznek. Debrecenben nősült, Fancsalon és Sajóka- 
zan parókus lelkész. Szíve visszahúzza szülővárosunk
ba. Inkább újra segédlelkészi állást vállal. Majd má
sodlelkész, rendes lelkész és igazgató-lelkész lesz a 
győri gyülekezetben. 1948-1974-ig szolgált itt. 1950- 
ben veszi át gyülekezeti körzeteit. Fiatalos lendülettel 
nekidőlt e munkának. A három városrészt: Belvárost, 
Révfalut, Gyárvárost feltérképezi három füzetbe, 
amelyeket magával visz családlátogatásai alkalmával, 
így a rábízottaknak háromnegyed részét személyesen 
megismerte. Házi bibliaórákon sokan összejöttek, a 
szeretetvendégségeket az egyszerű réteg kedvelte.

A nyugdíjas korhatárt elérve, 60 éves korában 
nyugdíjazza az egyházi vezetőség. Hírlapi polémiában 
szembekerült a megye mindenható tanácselnökével, 
és az Állami Egyházügyi Hivatal intézkedésére, püs
pöke nyugalomba helyezte. Lelkészhiányos egyhá
zunkban ilyen luxust csak a pártot kiszolgáló vezető
ség engedhetett meg magának. Nyelveket tudott. La
tin, német, görög a bencés gimnáziumban komoly fo
kon ment neki. Később jól beszélt angolul, németül, 
franciául. Szépirodalmi stílussal írt. Bevontam az Új 
Harangszó munkatársi gárdájába. A Diakóniának so

kat fordított, külföldi professzoroktól kért teológiai 
tanulmányokat. Otthonos volt szaktudományokban: 
művészettörténet, pszichoanalízis, belgyógyászat, 
gyógyszertan (kezdetben orvosnak készült). A  kerté- 
szetlett utolsó tantárgya: Győr mellett a kicsi ménfői 
farmján írta: „dísznövényekből próbálom felépíteni ál
maim arborétumát”. A természetszeretetet még apjá
tól tanulta. Amikor műtét után Sopronban lábado
zott, erdei sétája közben próbálta lekottázni a fekete
rigók füttyét (g, kétvonalas c, g, é -  eddig 16-ok, azu
tán á, á -  8-ad). Nagyon szerette a zenét.

Egyházi szempontból legjelentősebb mint igehirde
tő volt. Keresztény önbecsérzettel (néhai id. Prőhle 
Károly kifejezése) írta le: prédikálni tudtam (noha 
egyébként szerény egyéniség volt). Túróczy Zoltán 
püspök -  bár nem nézte őt jó szemmel a finn feléb
redtek kegyessége látószögéből -  reá vonatkozólag 
mondotta: „Némelyek logikus beszédében úgy ülnek a 
mondatok, mintha vastraverzek tartanák”. A  győri szó
széken olyan nagynevű elődei voltak, mint Kapi Béla, 
Túróczy Zoltán, Szabó József. Ám Bojtos Sánaor pré
dikációi magával ragadták különösen a gyülekezet ér
telmiségi rétegét. Három igehirdetési kötet maradt 
utána. A  legjellemzőbb az egyik címe: Öt szót érte
lemmel (lK or 14,19/ab). A másik egyházi beszédeit 
az Apostoli Hitvallás tételeinek sorára fűzte. Utolsó 
kötetét Brachna Gábor, az USA magyar evangélikus- 
ságának esperese ott jelentette meg.

Idézek a másodlelkészi beiktatásán, 2Kor 4,5-7 
alapján mondott, Prédikációs munkaterv című beszé
déből: „Pál apostol célja Isten ismeretének világoltatása 
a Krisztus arcán (6. v.). A  Krisztus-hit: kincs. Míg itt 
vándorlunk, míg nálunk vesz szállást, legdrágább kincse 
földi életünknek, mely annak értelmet és erőt ad. Ha így 
fogalmazom meg útiprogramomat: prédikálni a Krisz
tusban megjelent Istent, simán szólva Krisztus Istenét, 
akkor megtalálom a folyamatosság fonalát az evangéli
kus egyházi m últtal (sőt hihetőleg nem vétem el a jövő  
útját sem), az összetartozandóságot, az ökumenicitást a 
történelmi keresztény egyházakkal, a testvériség lánc-' 
szemét a világ istenhívő embereivel, megtalálom az osz- 
togatnivaló értéktöbbletet mindezek felé, a hívebb isten
ismeretet, és megszólaltatom az Isten kereső mozdula
tát, a te életed felé is: a szabadosok felé igényét, a meg- 
törteknek biztató kegyelmét. ” (Bojtos Sándor: Abrak és 
ösztöke. 280-281. o.)

Vakációiban bejárta autóval Európát, Londonnal 
es Oxforddal, meg Shakespeare szülímelyével együtt. 
Múzeumokat nézett, jelentős egyházi személyiségek- 
kel ismerkedett meg. Közülük nem egyet meghívott a 
győri szószékre.

Rendhagyó pap, de rendkívüli, gazdag élet. És ta
nulságos IS. > e  e

Veöreös Imre



Találkozás
(Folytatás az 1. oldalról)

ból. Meglátogat az Isten, találkozik velünk. Legyen 
számunkra Karácsony legfontosabb szava a találko
zás. Istennel való találkozás. Hogy megvalósulhasson 
a másik, amiről igénk befejező szakasza beszél: az 
emberrel való találkozás, az egymással való találko
zás.

Hogyan találkozhatom a másikkal? A másik em
berhez igénk szerint a békesség útja vezet. Nincs más 
út; emberhez másik út nem vezet. A  többi áthatolha
tatlan fal, elnyelő mocsár, kietlen sivatag, aláaknázott 
út. A másikhoz csak a békesség útja vezet. Ezt kell 
megtalálnom, ha találkozni akarok a másikkal. Már
pedig akarok, mert tudom, hogy létfeltétel számomra 
a találkozás. Találkozás nélkül nem tudok életben 
maradni; találkozás nélkül rossz nekem; begubózom, 
elszigetelődöm, elvesztem a rugalmasságomat. Mu
száj elérnem a másikat. Ihlálkoznom kell vele.

Igen. Pont ővele. Mert a békesség útja másik végén 
nem az idealizált, tökéletes ember van, hanem

-  az, aki szintén itt van a templomban, és egyálta
lán nem örülök neki,

I  aki otthon van, közel hozzám, de a legfelülete
sebb szavak és kérdések mélységénél tovább nem ju
tottam vele már hónapok óta,

I  ő, akit mindig ügyesen elkerülök,
-  akit lenézek s akire irigy vagyok, és mindkét ér

zést szégyellem,
-  akivel régen összevesztem,
-  akire most úgy érzem, joggal vagyok dühös,
-  aki nem érdekel,
-  aki nem jelent nekem semmit,
I aki már majdnem az egyetlen maradt számomra, 

mégsem tudom úgy szeretni, ahogy kellene és ahogy 
szeretném.

Létszükséglet találkoznom a másikkal. De hát ne
héz a békesség útja, ami őhozzá vezet, s annyi más út 
is van. Ma tömegek járnak más utakon:

-  a hideg megvetés,
-  a bizalmatlan gyanakvás,
-  a gonosz indulatok,
-  a durva szavak és érzések útján.
A mi egyházunkban, a saját köreinkben is vannak 

„utak . Sajátos, egyházi utak. Szükséges hát megkér
deznünk: akarom-e járni a másikat, ahol nincs nagy 
tömeg, az Isten útját, a békesség útját? Jogos az aggo- 
dahnam is: de tudom-e járni? Es akarja-e a másik?

rigyeljuiJc a szép, ismét csak karácsonyi finomsá- 
®S5iíor<“° Z l ^pre: azért jön, hogy ráigazítsa lábunkat 
a békesség útjára. A képnek az az ereje, hogy már a
szemünk előtt van a jelenet:

-  gyengéd felnőttkéz terelgeti a kisgyermeket,
-  bölcs, finom, felnőttszó tanácsolja szinte észre

vétlen a lakli kamaszt,
-  erős felnőttkar támogatja a tipegő öreget.
Isten terelget engem, aki tele vagyok keserűséggel,

csalódottsággal; aki mindjárt megsértődöm; aki lené
zően beszélek a másikkal; akit idegesít a másik em
ber; aki egyszerűen rosszat akarok a másiknak. En
gem, aki nem és nem találom a békesség útját. Ráiga
zítja a lábamat -  és ráigazítja a másikét is. Találko
zunk. Találkozhatunk. A találkozásból pedig mindig 
újulás, mindig élet fakad. Még az egyházban is ebből 
fakad az élet és ebből az újulás.

Karácsony jön. A találkozás nagy ünnepe. Vegyük 
észre azt a szép, lefelé ívelő vonalat, az inkaijiáció vo
nalát -  és látogasson meg minket az Isten. Es vegyük 
észre azt az ösvényt, a békesség útját, ahova terelget
ni akarna minket a találkozás Ura, ahova a lábunkat 
igazítja. Engedjük, hogy vezessen, irányítson, mert az 
o keze fényre visz és életre.

Hozza el ez a Karácsony a találkozást mindnyájunk 
személyes életébe, közösségeink életébe és egyhá
zunk életébe. Mai napunk pedig úgy menjen végbe, 
hogy tanácskozásunk közben a békesség útján jár
junk.

„Dicsőség Istennek”

Nem mindennapi eseményre 
került sor 1995. november 25-én 
Kemenesalján. A  zimankós, kö
dös, hideg idő ellenére sokan igye
keztek Kemenesmihályfán az 
Evangélikus Gyülekezet új Imahá
zának avató ünnepségére. Egy rég
óta várt álom vált valóra azzal, 
hogy ismét az egyház tulajdonába 
került az az épület, melyben régen 
sok kis nebuló sajátította el a betű
vetés és számolás tudományát.

Ambrus Géza, a gyülekezet 
gondnoka köszöntötte az egybe
gyűlteket.

D. Szebik Imre püspök beszédé
ben Istennek hálát adva, megkö

szönte a gyülekezet kitartó mun
káját, hivatkozva arra, hogy milyen 
jó érzés az, amikor még lelkiekben 
is gazdagodunk.

Kovács Imre, a gyülekezet lelké
sze, sokat fáradozott, hogy az épü
let szépen felújítva, új köntösben 
szolgálja a konfirmációra készülő 
fiatalokat, épp úgy, mint a gyüle
kezet tagjait. Köszönetét mondott 
a falu polgármesterének, ifi. Borhy 
Ferencnek, hisz az Önkormányzat 
800 000 Ft-tal járult hozzá az épü 
let helyrehozatalához, továbbá 
megköszönte a munkálatokban 
részt vevő mesteremberek, Hege 
düs Imre, Bolla Sándor, Vravuska 
Gyula közreműködését. Szép szín
foltja volt az ünnepségnek a hitta 
nos gyerekek kedves közreműkö 
dése, továbbá az iskola épekkará 

, nak Bíró Annamá 
ria kórusvezetővel 
nyújtott magas 
színvonalú műso 
ra.

A  gyülekezet 
asszonyai, lányai a 
meghitt együttlé- 
tet szeretetven- 
dégséggel tették 
meg emlékezete
sebbé.

Árvái Hona

Evangélikus Elet 1996. január 21.

Nemzetközi rendezvény
A Magyar Környezetvédelmi 

Egyesület a közelmúltban rendez
te meg Budapesten a Környezet
és Természetvédelmi Gyermekkö
zösségek és Tisztségviselőik nem
zetközi találkozóját, tapasztalat- 
cseréjét. A több napos rendez
vényt dr. Harmati Béla, a Magyar 
Evangélikus Egyház püspök elnö
ke, a Magyar Környezetvédelmi 
Egyesület alapító alelnöke nyitotta 
meg. Beszédében egyebek között 
ezeket mondta:

-  Az élet, az ember élete és a 
természet mindennél fölöttébb 
van. Nem a számítógép az úr, ha
nem az élet, az ember élete. Meg 
is kell tenni mindent az emberi 
élet és a természet védelme érde
kében. Ezt a régiek a biblia olda
láról úgy fogalmazták meg, hogy 
szeresd embertársadat, mint ma
gadat. Lehet, hogy ma ez furcsa, 
mert az ember ma már magát sem 
szereti, hiszen olyan önpusztító

módon él, amely az egészsége ro
vására megy. A természet szerete- 
te, az élet szeretete, a másik em
ber megbecsülése hozzátartozik 
ahhoz az élethez, amelyikben ér
demes és amelyikben lehet egy 
boldogabb, egy jobb világot meg
álmodni -  mondta befejezésül a

püspök. Ezt követően kezdetét 
vette a színes, változatos program- 
sorozat.

A pegagógusok és diákok szá
mára egyaránt hasznos, emlékeze
tes rendezvény emlékfaültetéssel 
ért véget.

Kerékgyártó Mihály

Tapolcafőn -  Pápa városhoz 
csatolt községben -  az alig 100 lel
kes gyülekezetben, ünnepi isten
tiszteleten Szebik Imre püspök a 
fenti igével hívott haálaadásra és 
imádságra. All a megújított temp
lom és van gyülekezet, amely ma 
is hálával emlékezik „levita taní
tóira”, akik évtizedeken át nevel
tek szeretetben és hitben való 
életre iskolában és templomban. 
Az Úr jóságának örök bizonysága 
a golgotái kereszt Ura, aki e temp
lomban is igéjével védelmet, út
mutatást, vigasztalást és erőt ad a 
bűn elleni harcban az embertelen
ség okozta félelmeink között. Re
formátorunk is az igében ismerte 
fel, hogy jóságos az Úr, Ő a mi 
erős várunk! Nyugodt-e a lelkiis
mereted, mindent megtettél-e 
családodért, embertársaidért, a 
közösségért. Isten igéje irányítson 
a naponkénti hálára és imádságra 
e megújult templomban, csalá
dodban.

Az Úr jóságának ajándékáról 
szólt a keresztség is, amelyet a he
lyi lelkész szolgáltatott ki és a hit- 
tanos gyermekek éneke és vers
mondása, amelyet Görög Zsuzsa 
hitoktató vezetett. Emelte az ün-

„Jóságos az Úr!”
népi érzést Sági Eszter szólóéneke, 
aki a gecsei gyülekezet felügyelője 
és vendégként szolgált.

Az istentisztelethez csatlakozó 
közgyűlésen Varga György esperes 
köszöntötte a gyülekezetét, majd 
Kiss Attila egyházmegyei felügyelő 
és Németh Tibor lelkész és e so
rok írója. Görög Zoltán lelkész is
mertette a felújítási munkálatokat 
és költségeket, megköszönte a hí
vek személyenként 5000 Ft-os 
adományát és az egyházkerület 
segélyét.

Püspöki zárószó után a Him
nusz éneklésével ért véget az ün
nepség, amelynek kántori szolgá
latát Gabnai Sándor teológus vé
gezte. A felújítási munkálatokban 
nagy részt vállaló asszonyok, Ku
tasiné Zsuzsa asszony vezetésével 
terített asztalhoz hívták a vendé
geket. Itt is tájékoztatást adott 
püspökünk egyházunkat foglal
koztató feladatokról és gyülekeze
teink megújulásának szükségessé
géről.

Tóth Sándor

FELVÉTEL A NYOLC ÉVFOLYAMOS 
FASORI GIMNÁZIUMBA

A Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet 
jelenleg, az általános iskola IV. osztályába járó, egyházához kötő
dő, jól tanuló és jó magaviseletű gyermekek számára.

Jelentkezési lap az iskolában, valamint a budapesti evangélikus 
lelkészi hivatalokban kapható. A kitöltött lapot lelkészi ajánlással 
és keresztlevél-másolattal együtt 1996. január 31-ig kérjük az isko
lába eljuttatni.

A felvételi ismerkedésre 1996. februárjában kerül sor. Vidéki 
tanulók kollégiumi elhelyezését biztosítani tudjuk. További infor
máció az iskolában telefonon, vagy személyesen:

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21., telefon: 32-11-200. Az 
igazgató fogadóórája: szerda-csütörtök 13-14 óra.

Szerzetes és utcagyerekEgy iskolatörténeti 
pályázatról

A Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Gimnázi
um Volt Növendékeinek Egyesülete által meghirde
tett pályázat díjátadó ünnepsége 1995. október 31-én 
volt az Evangélikus Országos Múzeumban.

Pályázatunkra két mű érkezett. Az egyik egy hosz- 
szabb lélegzetű írás -  tulajdonképpen regényrészlet -  
mint személyes emlék egykori iskolánk és intézetünk 
életéről. A  szerző lapunk olvasói előtt is jól ismert író: 
Lenhardtné Bertalan Emma, minden díjazást vissza
utasított. Tervezzük azonban a mű megjelentetését és 
közkinccsé tételét. Tálán olvasása segítheti fiataljaink 
érdeklődését a múlt iránt felébreszteni.

Sajnálatos, hogy a több témát is megadó pályázatra 
fiataloktól nem érkezett be munka. Pedig érdekes lett 
volna feldolgozni a magyar nőnevelés történetét, vagy 
egy másik megadott témát -.„Miként szolgálták a múlt 
evangélikus asszonyai a magyar kultúrát?” Igényesebb 
kutatónak az európai nőnevelés története is izgalmas 
téma lehetett volna.

A pályázat igazi nyertese Kőhegyi István dunavarsá- 
nyi nyugdíjas, aki az Országos Protestáns Árvaház 
története című témát választotta. Munkája szép emlé
ket állít a kedves árvaházi „Papának”: Brocskó Lajos
nak, aki a kiváló pedagógus példaképét valósította 
meg. Pályázatunkat szeretnénk a jövőben is meghir
detni -  talán nagyobb eredménnyel.

Fabiny Tiborné

M o n e t  napfényes R o u e  n i  ka tedrá l i sáva l  a bo
rítóján Francis Poulenc Glóriája és két versenyműve egy 
lemezen jelent most meg a Deutsche Grammophon ki
adónál, Seiji O z a w a ,  a T a n g l e w o o d i  F e s z t i v á l 
k ó r u s  és a B o s t o n i  S z i m f o n i k u s  Z e n e k a r  
előadásában.

Zseniálisan kezdődik az O r g o n a v e r s e n y ,  beveze
tése az igazán nagy zenei indítások eredeti evidenciáját 
hordozza magában. A z orgona mindeneknek a közepé
be vág, s akkor hirtelen elcsendesül minden, halk zene 
szól, és belül vagyunk, a templom és a dolgok közepé
ben. Itt aztán képek, események egész sora villan fe l zök
kenőmentesfolyamatosságban. A  templom  -  Isten háza 
-  a teljességet foglalja magában, és ezt teszi harmonikus 
egységgé összekovácsolt változatosságával Poulenc rop
pant invenciózus templomi koncertje is. Simon P r e s 
ton  esszenciális képet ad róla messzemenően kidolgo
zottjátékával. Poulenc 1939-ben, nem sokkal azután ír
ta, hogy zeneszerző barátja, Pierre-Octave F erro u d  
halálos autóbalesetének híre és R o c a m a d o u r  temp
lomának istenélménye egész szemléletét megváltoztatta, 
hívő ember és hitvalló komponista lett.

Századunk egyik nagy egyházi müve az 1959-ből szár
mazó G lor ia .  Van benne visszatekintés, ez a m ű azon
ban minden, csak nem utánérzés. George Kubier meg
különböztetésével élve e l s ő d l e g e s  m ű ,  és nem má
sodlagos, nem replika. Másodlagos előfordulásai sosem 
hallott, elsődleges alkotássá rendeződve jelennek meg 
benne. A z 1899-ben született és 1963-ban elhunyt zene
szerző művészetének egyik középponti aspektusa teszi 
naggyá, a hagyományostól való csekély harmóniai elté
rés. Igazából azonban nagy  eltérés ez, hiszen valami 
egészen új és sajátságos született általa.

Ozawa hajszolt tempója mellett új erényei bontakoz
nak ki a m ű első tételének-D ics ő s ég a m a g a s s á g 
ban  I s t e n n e k ,  és a f ö l d ö n  b é k e s s é g  a j ó -  
a k a r a t ú  e m b e r e k n e k .  Óriási, sodró erő rejlik ben
ne. A  zenekar uralkodik az énekkaron: amit veszítünk a 
vámon, nyerjük a réven. Georges P ret re  a nyitótétel 
klasszikusnak nevezhető megformálását adta két EMI- 
felvételén. Előadása nyugalmat, szilárdságot és áttekint
hetőséget fejezett ki. Ozawáé ezzel szemben felfokozott 
érzelmektől és extatikus hévtől teljes. A  második tétel -  
L a u d a m u s  te -  D i c s é r ü n k  t ég ed  -  megütkö
zést keltett a mű bemutatóján. Szerzője két élményét kö
tötte hozzá: egyszer bencés szerzeteseket nézegetett lab
darúgás közben, máskor nyelvüket öltő angyalokra lett 
figyelmes Benozzo Gozzoli firenzei quattrocento festő  
freskóján. Jókedv, önfeledt boldogság és humor árad eb
ből a zenéből.

Különösen nagy élmény Kathleen Battle pajkos, an
gyali tisztaságú hangján hallani Poulenc népdalokkal

vetekedően egyszerű és megkapó dallamait. Egymástól 
veszi át a szót a kórus és a szoprán szólista, újra és újra 
ismétlik a hitvallás szavait. Egyén és közösség, ember és 
Isten beszélget. Nem akárhogyan. D o m i n e  D e u s  -  
Úr I s t e n .  Szépen eső kis dallam, amolyan lazán oda
vetett vonal, amely egyszerűségével és szépségével a ter
mészet legszebb vonalaival kel versenyre. Magasság és 
mélység egyaránt benne foglaltatik, közelség és távolság 
szintúgy. Q u i t o l l i s  p e c c a t a  m u n d i  -  A k i  e l 
v e s z e d  a v i l á g  b ű n e i t .  Örök nyitottságot fejez ki, 
az újrakezdés lehetősége, az egyszerűségre való rácsodál- 
kozás feletti örömöt. Ahogy apró kövek, kis virágok is 
tudnak örökkévalóságról, végtelenségről, végességről, re
lativitásról beszélni, úgy mutat túl önmagán egyszerűsé
gében és szépségében ez a két kis dallam is. Rajtuk is 
megcsillan az éltető centrum fénye, akárcsak a lemezbo
rítót díszítő Roueni katedrálison.

Mégsem ezt a képet tettem volna a borítóra. A z  
1927-28-ban írt csemballóverseny címe ugyanis -  kár, 
hogy a kísérőfüzet nem em líti- a  L o u v r e  híres, G ior -  
g io n én a k  tulajdonított képére utal: C o n c e r t  
c h a m p e t r e  -  K o n c e r t  a s z a b a d b a n .  Trevor 
P i n n o c k  az előadás szólistája, akit X X  századi mű
ben ritkán hallani Játéka virtuóz, csembalójának hang
ja ezúttal is testes és kissé zöngés. Poulenc a kedvesen 
daloló csembalót érdekesen párosítja a fanfárszerűen 
kezelt fúvósokkal: ellentétesség és egymásmellettiség is 
van ebben. A zt hiszem, Poulenc csodálatosan rátapin
tott a reneszánsz életérzésre, az ember magáratalálásá- 
nak egyik szakaszára. A  tiszta égen felhőket fú j a szél, ér
zések, hangulatok jönnek és mennek, ahogy m úlik az 
idő -  ugyanakkor antik szarkofág mellett, ruhátlan nő
alakok közt rrjuzsikálva a szabad ég alatt szinte már 
nincs is idő. Árkádiában vagyunk, akárcsak a Louvre- 
ban őrzött velencei festményen. A  neoklasszicista ver
senymüvet a francia nyitány felelevenítése és a különbö
ző  hangulatok, érzések elvonultatása az Orgonaverseny
hez kapcsolja, a felszabadultság és a természetesség kife
jezése pedig a Glóriához, amely átfogja a Koncert a sza
badban külső és az Orgonaverseny belső végtelenségét. 
Nem érdektelen ezzel kapcsolatban arra a sokat idézett 
mondatra gondolni -  hogy magától a zeneszerzőtől szár- 
mazik-e vagy mástól, ezidáig nem tudtam kideríteni -, 
miszerint Poulenc félig szerzetes, félig utcagyerek volt. A  
Glóriában megbonthatatlan egységben áll előttünk a 
kettő, nyelvüket öltő angyalok és focizó szerzetesek di
csőítik Istent. Poulenc 1950-ben -  ugyancsak kórusra, 
szopránszólóra és zenekarra -  kontemplativ S t a b a t  
M a t e r t  írt. Félúton járt akkor a rocamadouri élmény 
és halála között. Elhunyta előtt néhány évvel a Koncert 
a szabadban felszabadultságának hangján komponálta 
meg a Glóriát. Zay Balázs
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— NAPRÓL NAPRA a  v a s á r n I
TELJES KÉP ISTEN 
SZERETETÉRŐL 
M t 4,23-25

Akkor eljönnek napkeletről és nápnyugatról, 
északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten 
országában (Lk 13,29).
VASÁRNAP Krisztus is szenvedett egyszer a bűnö

kért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezes
sen minket, miután halálra adatott test szerint, de 
megeleveníttetett Lélek szerint. lP t 3,18 (Ezs 53,8, 
Mt 8,5-13, Róm 1,14-17, Zsolt 86). Milyen sokszor 
lázadunk és nem tudjuk, nem akarjuk elfogadni 
szenvedéseinket, amelyeket megérdemeltünk. 
Ilyenkor gondoljunk arra, aki ártatlanul szenvedett 
értünk, bűnös emberekért. Jézus azért vállalta a 
szenvedést, hogy Istenhez vezessen minket. Enged
tük már, hogy minket is vezessen Jézus ezen az 
úton?

HÉTFŐ Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem 
hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. 
Zsolt 9,11 (Mt 7,7, Ézs 19,19-25, lKor 3,1-4). Bízni 
csak abban tudunk, aki nem hagy cserben minket, 
aki ígéretét megtartja. Isten ezt a próbát is teljesíte
ni tudja. Bizalmunk csak akkor lehet teljes, ha min
dent, az egész életünket az O kezébe tudjuk tenni.

KEDD Hatalmasokat döntött le trónjukról, és meg- 
alázottakat emelt fel. Lk 1,52 (Dán 2,21, ApCsel 
10,21-35, lKor 3,5-8). Emberi ésszel felfoghatatla
nok Isten cselekedetei. Mást tesz, mint amit az em
beri gondolkodás várna és helyeselne. Miért? Mert 
Istent csak hittel lehet megismerni. A hit tudja meg
élni, mit jelent kicsinek és kitaszítottnak lenni. A hit 
tudja megtapasztalni, hogy mit jelent szeretetből, 
kegyelemből fölemeltetni.

I SZERDA Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád 
^menekültem! Zsolt 16,1 (2Kor 1,10, Jn 4,5-14, lKor

3,9-17). Életünkben olyan sokszor menekülünk 
egyik helyről a másikra. Rejtőzködni akarunk ma
gunk és mások elől, de nem tudunk. Egyetlen hely 
van, ahová bárki menekülhet, ahol mindannyian 
nyugalmat és biztonságot találunk. Isten oltalmazó 
és megtartó karjában.
CSÜTÖRTÖK pál úja: Én a legkisebb vagyok az 

apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy 
apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egy
házát. De Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. 
lKor 15,9-10 (Dán 3,32, Jn 4,27-42, lKor 3,18-23). 
Legkisebbek és méltatlanok Isten gyülekezetében, 
népében. így tudjuk csak átélni az Istentől kapott 
kegyelmet. A bűnbocsánatot, az örök élet remény
ségét. Érdemtelenül Jézusra tekintve, mégis érde
mesnek Isten kegyelmében.

PÉNTEK Még távol volt a fiú, amikor apja meglát
ta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és 
megcsókolta őt Lk 15,20 (2Móz 33,19, Lk 4,22-30, 
lKor 4,1-13). Még távol volt a fiú, de az apa látta. 
Isten is ilyen várakozó szeretettel néz a távolba, 
hogy közeledik-e felé tékozló gyermeke, akinek elé
be mehet és fogadhatja őt az atyai házban.

SZOMBAT Szolgáljatok az Úrnak teljes szívből! 
Ne térjetek el, hogy semmiket kövessetek, ame
lyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni 
lSám 12,20-21 (lK or 8,5-6, Róm 11,13-22, lK or 
4,14-21). Sokféle szolgálatot végez az emberiség a 
világban. Mi is szolgálunk napról napra. De ki
nek? Önmagunknak, saját hasznunkat keresve, 
vagy az Úrnak, teljes szívből, örömmel és önfelál
dozással?

1

J.

Ez a d iv a t...
Máté 7,13-14

A  divat az élet minden területé
re kiteljed. Van divatos ruha, cipő, 
divatos autó, divatos nyaralóhely, 
divatos zene. És persze van divatos 
erkölcs is...

Ismerős kép: a lány rágja apja 
fülét: -  „Vedd meg ezt a ruhát”...

— Miért? -  kérdi az apa.
— Csak! Mert ez a divat.
Sokan felveszik azt is, ami talán

nekik nem is áll jól. Mindegy. Ez a 
divat. És a divat mögött ott áll az 
az ember, aki nem akar „kilógni a 
sorból”. Egyetlen vágya, hogy 
olyan legyen mint a többiek. 
Mindemögött pedig a többség, a 
tömeg vonzása áll.

Nem vitás, hogy mi általában a 
nagy számok bűvöletében élünk. 
Úgy véljük, amit sokan, szinte

mindenki tesz, az csak jó lehet. A 
többségnek igaza van.

Nos, a Biblia szerint Isten vilá
gában nem játszanak szerepet a 
számok, és főként nem a nagy szá
mok. Jézus hív: menjetek be a szo
ros kapun. De meglepően mind
járt azt teszi hozzá, hogy kevesen 
mennek be a szoros kapun és ke
vesen járnak a keskeny úton. Jó 
lenne észrevenni azt is, hogy Bibli
ánk nagyon tartózkodó a számok 
dolgában. Gedeon csupán 300 em
berrel győzi le a túlerőben lévő el
lenséget. Jézusnak csak 12 tanítvá
nya van. És milyen meglepő az ígé
ret, hogy ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek, Ő ott van közöttük.

Felekezetek vagy világvallások 
statisztikája lehet imponáló a világ

nak -  de nem jelent sokat Istennek. 
Ezért nincs szükség Isten világában 
harsogó reklámra sem. Isten min
denkivel külön foglalkozik. Az ige 
szerint a mennyben nagy öröm van 
egyetlen bűnös megtérésén is.

A legtöbb ember a divat miatt, 
és minden meggyőződés nélkül 
sodródik ide-oda. Megbízhatatlan. 
Sodródás, elsodródás akkor van, 
ha a hajónak nincs, horgonya, ha a 
növénynek nincs gyökere. - A tö
megvonzás ma erre, holnap arra 
viszi az embert. Isten azt akarja, 
hogy ne a többség véleménye, ha
nem a hit benső meggyőződése ve
zessen. Ismerd meg Jézust és Ben
ne azt, aki egyedül tud téged meg
szabadítani bűntől, félelemtől, cél
talan és üres élettől, önzéstől, és a 
széles út vonzásától is, amelyen so
kan járnak, de amely a veszede
lemre visz.

Gáncs Aladár

Amikor fényképezünk, készít
hetünk közeli képet egy előttünk 
álló személyről, vagy akár csoport
képet egy társaságról, de beállít
hatjuk úgy is a gépet, hogy az „lás
sa” a tájat is, a háttérben húzódó 
hegyvonulatokat vagy az égen át
vonuló felhőket. Ilyen módon rá
közelíthetünk egy-egy arcvonásra, 
vagy éppen ellenkezőleg, kapha
tunk olyan képet is, amelyen több 
esemény történik egyszerre. Ma, a 
videózás világában élve, sok lehe
tőségünk van közelképek és teljes 
képek felvételére, megőrzésére és 
alkalmankénti visszajátszására. 
Átélt élményeinket így tárolhat
juk, s idézhetjük újra emlékeze
tünkbe, ha nem akarjuk azokat el
feledni.

Az ige, amit a mai vasárnap 
elénk ad, Jézusról vetít elénk 
olyan képet, amely nem csupán Jé
zus egyetlen arcvonását mutatja 
meg, hanem Mesterünk egész élet
útjának minden mozzanatát össze
foglalva, átfogó képet ad szolgáló 
szeretetéről. Láthatjuk őt, mint ta
nítót, aki Isten országa titkait is
merteti meg velünk, megismerhet- 

I jük gyógyító hatalmát, de tapasz- 
I falhatjuk „a mennyek országának 
I evangéliumát” hozó kegyelmét,
I amellyel megszabadítja az ördög- 
I tői megszállott, fogva tartott,
I erőtelen életünket az Isten fiainak 
I szabadságára. Jézus egész életé- 

y  nek, halálának minden gyümölcsét 
láthatjuk, s ebben szemlélhetjük 
Isten irántunk való szeretetének 
teljes gazdagságát.

Már a 12 éves Jézusról azt ol
vashatjuk a Szentírásban, hogy 
amikor szüleivel elment Jeruzsá
lembe, a templomba, ott maradt 
a tanítómesterek között, hallgat
ta és kérdezgette őket. A meny- 
nyei Atya házában akart maradni, 
s az Ő ismeretében akart gyara
podni. Nemsokára pedig az tör
tént, hogy Galilea zsinagógáiban 
tanított, Názáretben Ezsaiás 
könyvéből vett részlet alapján 
hirdette az Isten szabadításának 
eljöttét. Hallgatósága pedig ész
revette, hogy szavának hatalma 
volt. Nem úgy tanított, mint az 
írástudók, O Istentől eredő taní
tói tekintéllyel beszélt. Ezért volt 
az, hogy sokan hittek benne, és 
nagy sokaság követte őt. Ma ész- 
revesszük-e ezt a hatalmat hoz
zánk szóló beszédében? Tudunk-

N e fé lj szeretni...
Szeret az Úr -  olvassuk az év igéjében. Mit teszünk az szándékba kapott 

szeretettel? Most induló sorozatunk már címében is arra bíztat: Ne fé(j szeretni! 
(Szerkesztő)

A  székesfehérvári autóbusz-pálya
udvaron várjuk a gánti busz indulá
sá t Bőven van időnk, leülünk a 
padra és a magunkkal hozott süte
ményből falatozunk. Fiatal házas
pár kétéves gyermeke nagy szemek
kel tekint reánk. Kinyújtott kézzel és 
mosolygós arccal tipeg feleségemhez 
és bizakodó tekintettel kér a süte
ményből. Anyja, apja kétségbeeset
ten magyarázza gyermekének: nem 
szabad... nem szabad... De a kis 
gyermek boldogan majszolja a süte
ményt és vidáman szaladgál.

Sanyi durva volt szüleihez. Taní
tója nem bírt vele az iskolában. Osz
tálytársai csínytevései miatt állandó
an rettegésben voltak Otthonról 
megszökött, elhagyott tanyákon buj
kált. A  rendőrség a battonyai neve
lőintézetbe utalta. Néhány hónap 
múlva onnan is elbocsátották Újra 
az utcán kóborolt, amikor János 
megszólította: Gyere a mi ijjúsági 
körünkbe. Engedett a hívásnak Új 
barátai szeretettel vették körül, nem 
féltek tőle. Két év múlva konfirman
dusok között boldogan vett úrvacso
rát. Életre kelt benne a szeretet Ura. 
Évekkel később, m int ápoló a torz
szülöttek tíz idióták otthonában 
dolgozott. Nem félt szeretni, ápolni, 
pelenkázni a tehetetlen, beszélni 
nem tudó beteg gyermekeket. Öröm
m el mondta, hogy neki olyan jól
esik, am ikor egy beteg gyermek az 
etetés vagy pelenkázás után megkö

szöni az ápolást egy-egy gyenge mo
sollyal.

A z Új-Hebridák egyik szigetén 
Rarotongán jelentkezett Akatangi a 
misszionáriusnál. Mélyen megra
gadta Krisztus szeretete. Úgy érezte, 
ezt a boldogító kincset nem tarthatja 
meg magának Hallotta, hogy 
Eromanga szigetéről a bennszülöt
tek levélben kértek evangélistát, hogy 
ők is megismerhessék Isten szerete- 
tét. Kegyetlen és gyűlölködő nép lak
ta akkor ezt a szigetet, de közöttük 
voltak többen olyanok okik vágya
koztak Isten békességére. Akatangi 
így szólt a misszionáriushoz: Küldj 
el engem hozzájuk! -  Jól gondold 
meg fiam ! Nem sajnálod fiatal éle
ted? -  volt a válasz. -  Jézusért szíve
sen meghalok szeretem Uram és 
szeretem azt a vad népet is.

Akatangi 1852 márciusában in
dult el Eromanga szigetére. Isten ál
dása kísérte. Néhány év múlva ká
polna épült a szigeten, melyben egy
kori emberevőkből toborzott gyüle
kezet magasztalta a szeretet Istenét, 
aki úgy szerette a világot, hogy az Ő 
egyszülött Fiát adta érte, hogy aki 
hisz benne, el ne vesszen, hanem  
örök élete legyen.

Ne félj szeretni... Ne félj sze
retni. .. mondja Isten igéje. Erőszak
tól és hazugságtól eldurvult vilá
gunkban félünk Nem csak a bi
zonytalan holnaptól, betegségektől, 
maffiáktól, de sok emberen más vo

nalon is szörnyű félelem uralkodik 
Fél szeretni Istent, teremtőjét, Meg
váltóját. Senki nem élhet úgy, hogy 
ne tartozzon valahova és ne szeres
sen valakit. A ki nem az igaz Istent 
szereti, az leborul a maga csinálta 
torz hatalmasságok előtt. Ezért van
nak sátánimádók spiritiszták ok
kultisták és mindenféle babonaságot 
kedvelők Mert fé l szeretni a másik 
embert, ezért van sok válás, sok el
hagyott gyermek és sok öregotthon
ba tett idős ember. De sokan félnek 
szeretni a maguk emberségét is, ezért 
menekülnek az alkoholizmusba, 
szedik a különböző kábítószereket, 
próbálják önmagukat megvalósíta
ni. Sajnos, végső soron nem kevesen 
menekülnek az öngyilkosságba.

A  következő „Ne félj szeretni...” 
írásokban gyakorlati módon foglal
kozunk a szeretet problémáival. Kér
jü k  a kedves olvasót, ha az írások 
gondolatot ébresztettek Önben, írja 
meg véleményét a szerkesztőségnek.

Brebovszky Gyula

IRÁNTUNK VALÓ

e ilyen hatalmat képviselve taní
tani az Ő nevében?

Jézusról kapott képünk kiegé
szül ebben az igében egy egészen 
sajátos vonással. Jézus gyógyított 
mindenféle betegséget. Ha nem is 
gyógyított meg minden beteget, 
aki útjába került, de mindazokat, 
akiket hozzá vittek a benne való 
hit bizalmával, azokat meggyógyí
totta. Senkit nem küldött haza a 
gyógyulás ajándéka nélkül. Ebből 
az lett nyilvánvalóvá, hogy neki ha
talma volt a gyógyításra. Nemcsak 
megsajnálta, nem csupán vigasz
talta azokat, akik hozzá fordultak 
segítségért, hanem kész volt segí
teni is. Ezzel az Őt küldő mennyei 
Atya szeretetéről tett bizonyságot. 
Bennünk van-e készség segíteni 
ott, ahol tudunk, még na nem is 
vagyunk képesek minden betegsé
get meggyógyítani?

A teljes Jézus-képhez hozzátar
tozik a bűntől és az örök haláltól 
szabadító Megváltó képe is. Ami
kor arról hallunk az igében, hogy 
Jézus meggyógyít minden erőtlen
séget, akkor arra is szabad gondol
nunk, hogy Ő képes megszabadíta
ni a bűn bilincséből is. Nem a bűn 
elkövetésének lehetőségét vagy a 
kísértést szünteti meg életünkben, 
hanem a bűn következményétől, 
az örök haláltól szabadít meg. 
Ugyanakkor erőt is ad a bennünk 
és körülöttünk levő gonosz elleni 
küzdelemre, a kísértés legyőzésé
re. Nem reménytelen a bűnbocsá
tó és új életet adó kegyelem által 
újat kezdeni, új úton indulni új re
ménységgel. Van-e bennünk ilyen 
új reménység? Igénybe akaijiik-e 
venni Jézus új életet teremtő ha
talmát?

Igénkben teljes képet kaphat
tunk Isten irántunk való szereteté
ről. Tanítson ez az ige a Jézusban 
megismert Isten hatalmának, sze
retetének és megváltó kegyelmé
nek megragadására.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK
Megváltó Urunk! Köszönjük, hogy 

igédben képet kaphattunk rólad, s ál
talad megismerhettük szerető mennyei 
Atyánkat! Kérünk, add, hogy tanítá
sod irántad való hitet ébresszen ben
nünk. Add, hogy hatalmadban bízva 
forduljunk hozzád, gyógyulást, erőt, új 
életet kérve. Mindezt add is meg ne
künk Szentlelked által. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. január 21.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafen- 
scher Károly; de. 10. (német) Dietrich Tig- 
gemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. 
dr. Széchey Béla; XII., Szilágyi E. fasor 
24 de 9. Balicza Iván; Modorl u. 6. de. fél 
10 Csizmazia Sándor;. Pesthldegkút, II., 
Ördögárok u. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 
Békásmegyer, 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. 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. Zászkaliczky Péter; VII., Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Imahéti záróist. Gyulai P. u. 
ref. templom; 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. 
Kinczler Irén; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna 
u. 14. de. fél 11. Kinczler Irén; X., Ke
repesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Ma
rianna; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 
8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) 
Szeverényi János; Alsóhegyi úti baptista 
Imaház du 5. imaheti záró; XI., Németvöl
gyi út 138. de. 9. Szeverényi János; Bu- 
dahegyvldék, 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 
Marianna; Pestújhely, XV,. Templom tér 
de. 10. Bizik László; Rákospalota, XV., 
Juhos u. 28. Klstemplom de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök 
tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; Clnkota,
XVI. , Batthyány I. u. de. fél 11. Blatnicky 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. 
de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy,
XVII. , Tessedlk tér de. 9. Kósa László; 
Rákoscsaba, XVII., Pécell út 146. de. 9. 
dr. Selmeczi János; Rákoskeresztúr,
XVII. , Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. de. 
11. dr. Selmeczi János; Pestszentlőrlnc,
XVIII. , Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kál
mán; Pestszentlmre XVIII., Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. 
Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, Hun
gária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pest- 
szenterzsébet, 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. Solymár 
Gábor.

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 3. 
VASÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
IThessz 4,9.12; az igehirdetés alapigé
je: Mt 4,23-25.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

január 20. szombat: Lélektől lélekig 
+ rejtvény

január 21. vasárnap: Evangelizáció 
-  Bohus Imre

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI iAAÉNÍA^EK
ZALAEGERSZEG

A gyülekezet közgyűlése által meg
választott presbitériumot iktatta be hi
vatalába Smidéliusz Zoltár esperes és 
Balogh András helyi lelkész december 
24-én a délelőtti istentiszteleten.

Az új Presbitérium tagjai a követke
zők: Sümegi Pál felügyelő, Sárkány 
András és Szakály Jenő gondnokok, Fo
dor Gyula és Sebestyén Győző pénztá
rosok, dr. Kostyál László jegyző, Szilvás 
László a számvevőszék elnöke, Tölgyesi 
Lászlóné és Nagy Miklós a számvevő- 
szék tagjai, Desicsné Kisváradi Ibolya 
egyházfi, valamint Kiss Bódog Zoltán, 
László Sándor, Császár Lászlóné, dr. 
Jáni János, Düh Sándor, Földesi Jenő, 
Düh László.

Adja az Isten, hogy az új presbitéri
um a gyülekezet javát és Isten dicsősé
gét szolgálja!

időszámítás forduló körül” -  címmel. 
Az előadás helye: VII., Rákóczi út 5.
III. 364. Szeretettel várnak érdeklő
dőket is.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája január 21-én: Imád
kozzunk az útszélen fagyoskodó és tel
jesen kiszolgáltatott leányokért, legyen 
erejük szakítani életmódjukkal és ki- 
zsákmányolójukkal.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntó mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

KŐBÁNYA
Január 28-án, vasárnap du. 4 órakor 

szeretetvendégség keretében Puky Éva 
tart vetítettképes előadást Indonéziá
ról és a Bali-szigetekről -  ottani útjá
ról. Minden érdeklődőt szívesen lát
nak. Cím: X., Kápolna u. 14.

AZ EVANGÉLIKUS RÁDIÓ
MISSZIÓ LEGÚJABB KAZETTÁI: 
„Csodát virágzik a jelen” -  Túrmezei 

Erzsébet versei és énekei 
„Isten kezében” -  a „Szövétnek” 

együttes útkeresőknek, úton levőknek 
A kazetták megrendelhetők az Ev. 

Rádiómisszió címén: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

Csak adományokat fogadunk el ér
tük!

A SAJTÓOSZTÁLY KÖZLEMÉNYE 
Útmutató 1996. és Evangélikus Nap

tár 1996. kiadványunk még kapható az 
Evangélikus Könyvesboltban: VIII., 
Üllői út 24.

6.

DÖRGICSE
A lelkészi hivatal és Riczinger József 

lelkész telefonszáma megváltozott. Az 
új hívószám: (87) 444-348

A keresztyén-Zsidó Társaság 
rendezvényei:

Január 25-én, csütörtökön du. 
órakor a Frankel Leó út 49. sz. alatti 
zsinagógában dr. Singer Ödön főrabbi 
tart előadást: Újhold-hirdetés előtt” 
címmel.

Január 26-án, pénteken du. fél 4 óra
kor a Nagyfuvaros u. 4. sz. alatti zsina
gógában Raj Thmás főrabbi vezeti a 
Közös tanulást a Thlmudról. (Avott II 
9-21).

TORONYÓRÁK
KAPCSOLÓÓRÁK  

HARANGOZÓGÉPEK  
CT.: Kovács JanS

8000Székesfehérvár, Kossuth u .6. 
I t J K t L  Tel JFk  22/312-235

Cégünk által készíted mechanikus berendezések 
+ legkorszerlfcb német elektonlka -  

k it nö érAtíjesflmétty viszony 
L egkorszerűbb rádióvezérlésű F6 óra a  tem plom  m inden  
elek trom os lo p c so lá si feladatait e l lá t ja :
Toronyón mutatók léptetése, harangok Otése 
.szellőzés, harangozás, kapcsolása, 
fűtés, világítás, klíma, orgona,

HARANGOZÖGÉPEK 60-K6-tól 7000 KS-OS HARANGOKHOZ B
Kedvező fizetési feltételek!

Cégűnk a PERR0J német loronyóragyir képviselete

k

Az ELTE TTK protestáns oktatói 
számára január 25-én, csütörtökön 
du. 5 órakor dr. Ritoók Zsigmond tart 
előadást „Messiási váradalmak az

HALÁLOZÁS

Walkovszky Klára diakonissza testvérre emlékezve
Nem ünnepelhette a pécsi gyülekezet 120 éves jubileumát úgy, hogy 

szolgálattevőiről ne emlékezzen, akik sorában Klára testvér neve foga
lom”...

Baldauf lelkész idejében került hozzánk. Mindig mosolygó szeméből 
áradt a szeretet, és ez fáradhatatlan szolgálatában mutatkozott meg. 
Kiindulva az akkor még bérleti Baldauf Gusztáv szeretetotthonból láto
gatta a családokat, betegeket, vasárnapi iskolát, „cselédlányoknak” 'bib- 
liaórát tartott, és Pécs peremkerületeit, ahol gyermekekkel karácsony- 
kor-húsvétkor vasárnap délutánonként iskolákban műsoros gyüttléteket 
rendezett. Baldaufné-Gizus nénivel szervezték a nőegyleti karácsonyi 
vásárokat, a szegények megsegítését (élelem, ruhanemű, tüzelő). „Fi- 
gyelmezvén életük végére, kövessétek hitüket.”

Közli: Balázs Béláné

Gálát Györgyné Römer Ilona 1996. 
január 4-én 88 éves korában hosszú be
tegség után elhunyt. Tfemetése január 
13-án volt az irsai evangélikus temető 
halottasházából. „Higgy az Úr Jézus
ban és üdvözölsz mind te, mind a te há
zad népe” (ApCsel 16,31).

Fábri István ny. mezőberényi lelkész 
hosszú, türelemmel viselt betegség 
után 70 éves korában Pécelen elhunyt. 
Temetése január 15-én volt a péceli 
református temetőben. „Légy hű 
mindhalálig...” Jel 2,10/b.

75 m2-es, két és fél szobás, telefonos, ma
gasföldszinti lakásomat nagyobbra cserél
ném. Telefon: 183-4241.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é§ kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusftja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés;
Fényszedő Központ Kft.
(960040/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3400 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 38 USD 
légipostával: 43 USD 
Csekkszámlaszám; 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzűnk 
meg és nem adunk visszal
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VÍZKERESZT ÜNNEPE 
UTÁNI 4. VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP
ARA:35 FT

Tanuld meg azt is, 
hogy Istent imádságban soha ne kísértsd.
______ Ne szabj eléje se időt, se mértéket,
________________ se  célt, módot, kikötvén,

hogy mikor, hogyan, mivel segítsen.
Majd eltalálja Isten az O megfoghatatlan 

________________________ bölcsességével.
Luther

A TARTALOMBÓL

ÚJ GYÜLEKEZETI HÁZ 
VANYARCON

ÖRÜLJETEK AZ ÚRBAN!

AZ 1996. ÉVI NŐI VILÁGIMANAP

„VÍZKERESZTI AJÁNDÉK”

Az Evangélikus Rádió
misszió új stúdiója

Tiidatos időzítéssel, Vízkereszt, a misszió hagyományos 
ünnepének délutánján kezdte meg munkáját az Evangéli
kus Rádiómisszió első önálló stúdiója a nagytarcsai gyüle
kezeti házban. A 12 négyzetméteres, eredetileg raktárnak 
épült, alagsori helyiséget a gyülekezet presbitériuma bo
csátotta a Rádiómisszió rendelkezésére. Korszerű beren
dezését finn és norvég rádiómissziós szervezetek, a NO- 
REA és a „Sanansaattajat” biztosította. Szinte mindennel 
fel van már szerelve, ami a technikailag megfelelő színvo
nalú rádióműsorok és kazetták elkészítéséhez szükséges: 
tízcsatomás keverő, stúdiómagnók, DAT-magrió és CD- 
lejátszó, kazettasokszorosító stb.

A stúdió szakszerű szigetelése rekord idő alatt (kará
csony és újév között!) készüli el és Búzást István helyi 
mester odaadó, lelkes munkáját dicséri. A berendezési 
költségekhez az Országos Egyház is hozzájárult. így Víz
kereszt délutánján már két rádiós program és egy új ka
zetta felvétele készülhetett el az új stúdióban.

Meggyőződésünk, hogy Istennek mindenből a legjob
bat, minőséget kell adni és ez érvényes a rádiómissziós 
programok technikai színvonalára is. Szeretnénk techni
kailag is versenyképes műsorokkal, kazettákkal jelent
kezni az egyre igényesebb médiavilágban. Célunkat jól 
summázza a népszerű finn missziói ének sora: „Hogy a 
drága hír elérjen végre minden népeket!"

Gáncs Péter

V ajdasági 
segélyakció

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1995 augusztu
sában felhívást tett közzé a Vajdaságban élő krajinai mene
kültek megsegítésére.

A Szeretetszolgálat köszönetét mond adományozóinak, 
akiknek együttérző szeretete révén közel félmillió forint 
készpénztámogatás gyűlt össze. A dán egyházi segélyszerve
zettel (DanChurchAid) — amelynek fő közép-európai part
nerszervezete a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat -  
közös segélyakció keretében vált lehetővé év végéig három, 
negyvenmillió forint összértékű segélyszállítmány eljuttatá
sa a nélkülözőkhöz.

Karácsony előtt indították útnak a közel tízmillió forint 
értékű segélyadományt: a kamion 4752 db családi tartós 
élelmiszer- és 4752 db higiéniai csomagot szállított a Vajda
ságba. Az egységdobozokban liszt, olqj, cukor, konzerv és 
alapvető tisztálkodási szerek (fogkrém, szappan, mosószer) 
voltak.

Az adományból elsősorban a családoknál menedéket ka
pottak részesültek, de ellátták azokat a menekült táborokat 
is, ahol még mindig tömeges az elhelyezés.

A Szeretetszolgálat vajdasági partnerszervezetével, az új
vidéki Ökumenikus Humanitárius Szolgálattal (EHS) 
együttműködve, részt vett a helyszíni szétosztásban is, akár
csak a vajdasági magyar református gyülekezetek és az ön
kéntesek.

M agyar segé lyszá llítm án y  
Szarajevóba

1995 novemberében, a béke bejelentésének idején, ötna
pos út után, Horvátországon és Bosznián keresztül, háború 
sújtotta területeken haladva, horvát, bosnyák és szerb ellen
őrző pontokon át érkezett meg Szarajevóba a Magyar Öku
menikus Szeretetszolgálat kamionja.

A Határontúli Magyarok Hivatala és a Szeretetszolgálat 
adománya a szarajevói magyarokat karácsony előtt élelmi
szerrel, gyógyszerrel, kötszerrel, ruhával segítette. A külde
mény összértéke négymillió forint volt.

A háborús időket figyelembe véve, ez volt az első termé
szetbeni segélyszállítmány, amelyet a szarajevói magyar kö
zösség kapott.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársai 
megérkezés után a helyszínen maradtak és a Szarajevói Ma
gyarok H u m an itá r iu s  Szervezetével (HUM) együttműködve, 
osztották szét a küldeményt a sokat szenvedett emberek kö
zött.

A Szeretetszolgálat ezúton mond köszönetét mindazok
nak, akik támogatták ezt az akciót.

TÖRTÉNELMI NAP CSEPREGEN
Emlékező istentisztelet Csepregen, a város feldúlásának 375. évfordulóján

1996. január 6. Vízkereszt ünnepe. Történelmi nap, 
történelmi esemény volt -  így értékelték többen az isten
tiszteleten szolgálók és a templombem együtt imádkozó 
hívek.

A meghívót a Magyarországi Evangélikus Egyház El
nöksége bocsátotta ki, melyben ökumenikus istentiszte
letre hívott a csepregi Szent Miklós római katolikus 
templomba. Az ünnepi istentiszteleten az egyházak ve
zetői szolgálták: Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, 
aki a pápa nevében volt jelen, dr. Seregély István egri ér
sek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, dr. Pápay 
Lajos győri megyés püspök, dr. Harmati Béla püspök a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának el
nöke, D. Szebik Imre az Északi Egyházkerület püspöke, 
dr. Márkus Mihály dunántúli református püspök. A litur
giában szolgált még Jankovits Béla győr-soproni espe
res, Fatalin Helga bük-szakonyi lelkész és Berkes Gyula 
csepregi plébános. Délután koszorúzás volt a Művelő
dési Ház emléktáblájánál, kiállítást nyitottak meg a Vá
rosi Könyvtárban, melyen „Az Evangélikus Csepreg” 
értékeit mutatták be és korabeli zenét adtak elő a Mű
velődési Házban Rajnai Gábor és Sárosi Orsolya zeneis
kolai tanárok.

A délutáni program középpontja két előadás volt. Elő
ször Keveházi László történész-lelkészünk keresett felele
tet a kérdésre: „Mi történt 375 éve Csepregen?”, majd a 
„Cuius regio, eius religio” című előadásában fejtette ki a 
kor történelmi hátterét dr. Polgár Marianna, a szombathe
lyi Tanárképző Főiskola tanára.

A délelőtti spirituális programot így egészítették ki 
egész napos együttlétté és ebben a szervezésben komoly 
erőfeszítéseket tett Molnár Sándor polgármester a város 
önkormányzatának élén és Ziembicíd Erzsébet, a Művelő
dési Ház és Könyvtár vezetője.

Mi történt hát 1621. január hatodikán 
Csepregen?

Idézzünk fel egy részletet Keveházi László előadásá
ból: ,„Az 1621 -ik évbe Csepregen még alig hangoztak el az új 
évi igehirdetések. Vízkereszt ünnepére ébredt a város. Való
ban csak erre? Inkább nagy hadi lárma, sűrű lövöldözés és 
trombitaharsogás verte fel álmukból a békés polgárokat” -  
olvassuk Payr Sándor emlékezésében. A hirtelen rémü
letre iszonyat következett. Megadásra, békés tárgyalásra 
fel sem szólították őket, hanem megkezdődött a nép ir
tása.

„Nem vala őnáluk személyválogatás, 
elfogyatkozik itt minden szánakodás, 
hanem egyaránt lön ott az nagy mészárlás, 
minden ember között lön ott a vagdalás” -

olvassuk egy éppen ott tanuló és megmenekült névtelen 
diák emlékezésében. Nem háború, egyenlő erők össze
csapása volt ez. Akit a katonák előtaláltak, azonnal fel
koncolták. Néhányaknak, nem tudjuk mennyinek, meg
adatott a menekülés útja. Az őszinte emlékezéshez hoz
zá kell tenni, hogy Collalto generális támadó csapatából 
is elesett öt muskétás és huszonöt zsoldos meg is sebe
sült. Védekezés tehát eleinte lehetett. De ez a tény talán 
még jobban felbőszítette a katonákat.

A véres eseményeknek voltaképpen két fő színhelye, 
csomópontja volt az akkori két evangélikus templom. A 
templomokat körülvevő kőfalak talán egy darabig bástyá
ul is szolgáltak. Sőt bizonyára a templom épületeiben, az 
oltár körül az odamenekültek közelebb hitték Isten oltal
mát.

Az első támadás az ún. alsó templomot érte. Tele volt 
odamenekülőkkel és a magukkal vitt holmikkal. S bizo
nyára imádkoztak, talán még énekeltek is. De a templom 
rövid idő alatt valóságos áldozati hellyé, „mészárszékké” 
lett. A toronyba menekülőket is lecsalogatták és aztán az 
ígéret ellenére kivégezték. „Mihály pap” is megsebesült, 
valószínűleg Crucius, Keresztúri Mihátyról van szó, aki el
pusztult nyája mellett sebesült meg. Ugyanezt olvassuk 
Galgóczi Miklós iskolamesterről is: „hasonló formán az 
szegény mester romla.”

Ha lehet, még nagyobb vérengzésről olvasunk a „Felső 
templomban”. Az udvar, a templom, a kórus, a padlás, a 
torony tele volt menekülőkkel. A templom ajtaját fejszé
vel törték be -  állítólag 200 évig látható volt rajta a fejsze
csapás nyoma. Akik bent voltak, könyörgésre fogták a 
dolgot, de:

„sem vénet, sem ifjat, gyermeket s öreget 
nem kímélnek meg gyenge szép szüzeket, 
felmészárlának kicsiny csemetéket, 
ezek szerezének sok kárt özvegyeknek ”

A templom kórusán ott van Zvonarics Imre felsőtemp
lomi lelkész, aki írásaival országos hírre tett már szert. 
Amikor felismerik, helyben megölik őt is:

„így szenvedi meg ő az mártyromságát, 
juhocskái mellett élete fogyását. ”

A mészárlás végén a katonák felgyújtják a templomot. 
A tűzben állítólag még a harangok is megolvadtak. Egy 
feljegyzés szerint az égő toronyból egy kicsinyét magához 
szorító édesanya kiugrott, ő szörnyethalt, a gyermek élet
ben maradt.

Három nap és három éjjel tartott a vérfürdő. A végén 
szinte az egész várost felgyújtották, közben raboltak is. 
De nemcsak élőket, hanem kiforgatták a templomban

nyugvók sírjait is. Ez a három nap tehát mai szóval 
bosszúhadjárat, vagy büntető csapás volt...

„A halottak száma, kiket egy közös, nagy sírba hántolták 
ezerkétszázhuszonhárom volt” -  írja Payr Sándor. „ Valószí
nű azonban, hogy ennél többen is áldozatul estek Voltak 
teljesen elégett tetemek is. De lehettek olyanok is, akiket 
nem a közös sírba temettek

A közös sír eddigi elgondolás szerint a szentkirályi major 
előtti mai domborulat volt, bár újabban van más elgondo
lás is. De talán nem véletlen hagyomány, hogy az itt utazók 
szinte napjainkig kalapemeléssel tisztelegtek az elhunytak 
előtt. ”

Az emberéleteken túl elpusztult egy város is, eltűnt a 
kultúrcentrum jellege is, megsemmisült egy virágzó vá
rosi gazdaság is, mert nemcsak szellemiekben, de anyagi
akban is gazdagok voltak lakói. A veszteséglista végére il
lik Payr Sándor egy mondata: „ez a történet kulcsát adja 
annak a rejtélynek, hogyan veszett nyoma Sopron és Vas 
megyében annak a sok virágzó evangélikus gyülekezetnek 
melyek itt Sárvár és Csepreg környékén hazánk művelődés- 
történetében a 16. és 17. században oly kiváló szerepet vit
tek

Kiengesztelődés és megbékélés
D. Szebik Imre püspök igehirdetését 2Kor 5,18-21 

alapján tartotta. .Azért jöttünk ma Csepregre ökumeni
kus istentiszteletre, mert tartozunk eleinknek tisztelgő 
emlékezéssel. Tartozunk őseinknek az értük való imád
sággal. Tartozunk a múlt megismerésével, megismerteté
sével és lezárásával. Csepreg evangélikus fellegvár volt. 
Gimnáziuma és lelkészképző szemináriuma volt, ahon
nan a keresztyén hit igazsága és a keresztyén erkölcs 
áradt szerte. Mi senkit nem okolunk, senkit nem vádo
lunk. .. A múlt bűneiért nem a jelen nemzedék felel. Em
lékezünk és in^dkozunk!

Mit kell tennünk? Mint mindig: az evangéliumot kell 
hirdetnünk. Nem Isten haragja akar utolérni, hanem ir
galma hordoz bennünket. Isten megbékélt velünk. Ha Ő 
megbékélt velünk, nem tehetünk mást mi sem -  katoliku
sok és protestánsok, hívők és nem hívők -  mint kiengesz- 
telődünk és megbékélünk. E kettő egyet jelent.

Jó lenne, ha ez a mai ünnep modellértékűvé lenne a 
20. században. Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami 
összeköt, ne a kicsi érdek, hanem az egész álljon a sze
münk előtt, egy nemzet érdeke, Európa érdeke, a világ 
érdeke. A 20. század végén Isten megváltoztatta az egy
házak egymáshoz való viszonyát. Korábban mindig távo
lodtunk egymástól -  és közben Krisztustól is. Most a kör

F atalin  Helga lelkész a  közös im ádkozásban

kerületéről elindulva, minél közelebb jutunk a közép
ponthoz, Krisztushoz, annál közelebb vagyunk egymás
hoz is. Ez a mai nap az egymásra találás, a keresztyén 
összetartozás kifejezése. Krisztus örömével és áldásával 
legyünk ma együtt és szolgáljunk ennek a világnak -  fe
jezte be igehirdetését a püspök.

Krisztusra, az alapra építünk

Mt 7,24-27 alapján hangzott dr. Pápay Lajos győri püs
pök igehirdetése. A múltra emlékezünk és a jelenben 
erősödünk. Csak Jézusra építhetünk. Ezért ujjongtunk 
karácsonykor, hogy közénk jött. Nem hazugul kieszelt 
meséket adunk tovább. Az apostolok joggal mondták: 
ennek mi tanúi vagyunk! Ezért hirdették: a meghalt Jé
zus -  él! Az a kérdés, kinek tartjuk ezt a Jézust? Ha ve
lük együtt mondhatjuk: Te vagy a Krisztus, akkor megvál
tozik minden. A Krisztusba vetett hitünk mögött nincs 
triumfalizmus, sem kulturális fölény, egyszerűen annak 
megvallása, hogy nem hallgathatunk arról, amit hallot
tunk és láttunk. A világ egyetlen reménysége Jézus Krisz
tus. Egyetlen feladatunk lehet evangélikusoknak, refor
mátusoknak és katolikusoknak, hogy tanúi legyünk Jézus 
Krisztusnak. Az ember gondolatai gyászba döntik a föl
det, Isten gondolatai az elfelejtett ünnepet emlékezetes
sé teszik.

Napjaink katolikus-evangélikus dialógusa
A két egyház közeledésének múltbeli és mai esemé

nyeiről D. dr. Harmati Béla püspök szólt, aki a katolikus
evangélikus dialógus bizottságnak társelnöke, Walter 
Kasper stuttgarti katolikus püspökkel együtt.

A bizottság a Vatikán és a Luteránus Világszövetség 
megbízásából világszinten foglalkozik a két egyház köze
ledésének kérdéseivel. Ez a folyamat a II. Vatikáni zsi
nattal kezdődött és ma az előző bizottságok eredményeit 
dolgozzák fel és az egyház apostoliságát vizsgálják. Kere
sik annak lehetőségét, hogy erkölcsi, etikai kérdésekben 
a két egyház közösen szólaljon meg.

Európai szinten is folyik a dialógus. 1989-ben Baselben 
volt közös találkozó, ahol az igazság, a társadalmi béke és 
a környezetvédelem etikai kérdéseiben született együtt
működés. Dr. Seregély István érsek a más egyházak irá
nyában történő kapcsolatokkal megbízott közvetítő. 
Ezért is történt a múlt év augusztusában, hogy a Püspöki 
Kar és az Ökumenikus Tanács nevében ketten hívták 
össze azt a konferenciát Kecskemétre, ahol a jugoszláv 
feszültség kérdéseit, de a Kárpát-medence más országai
nak viszonyait is a megbékélés jegyében tárgyalták, mert 
„nincs más út, csak a megbékélés”.

Országos szinten folyamatosan vannak a két egyház kö
zött tárgyalások a vegyes házasságok és a közös liturgia 
meghatározása ügyében. Az egyházak egysége ma igen 
fontos a társadalom, és a kormányzat számára is. Ez a 
mai istentisztelet és együttes imádság abba a sorba illesz
kedik, mely a pápalátogatással kezdődött. II. János Pál 
állott meg akkor imádkozni a gályarabok emlékoszlopa 
előtt, majd a protestáns egyházak vezetői koszorúztak az 
esztergomi bazilikában a 4 kassai vértanú emlékoltárá
nál. Most pedig itt vagyunk a csepregi véres események 
színhelyén, hogy egyek legyünk imádságban, a hitben, a 
szeretetben és a reménységben.

Helyi szinten, gyülekezeti szinten is van feladatunk. Ak
kor van értelme az egész munkának, ha a kis közösségek
ben is béke, szeretet, új élet és reménység támad. Vannak 
különbségek -  és ezt nem hallgatjuk el -  de van jó néhány 
terület, ahol együtt szolgálhatunk Isten dicsőségére. Ta
nuljuk elviselni, szeretni a másikat és együtt dolgozni a 
másikért.

Közös imádság

Az istentisztelet elmélyült imádság-alkalom volt. Be
vezetőben Seregély István érsek Krisztus imádatára indító 
imádsága készítette fel az ige hallgatására a gyülekezetét. 
Az istentisztelet befejező, ökumenikus imádságát Acerbi 
nuncius nyitotta, majd a résztvevő egyházak képviselői 
könyörögtek szeretetben való közösségért, együtt gon
dolkodásért, elkötelezett szolgálatért, megértésért és bé
kéért.

Történelmi nap volt! Az istentisztelet után kiszélese
dett a program szerint és a város társadalmának részvéte
lével az emlékezés beágyazódott a helyi történelembe is. 
A Művelődési Ház falán már korábban elhelyezett em
léktáblánál Acerbi nuncius, Pápay püspök és egyházunk 
két püspöke, a város polgármestere és a ház igazgatója, a 
helyi gyülekezet nevében Fatalin Helga lelkész és a gyüle
kezet gondnoka helyezett el koszorút.

Egyházakhoz méltó volt a megemlékezés. A történel
mi helyzet feltárása pontosan megmutatta, hogy az egy
kori vérengzésnek milyen politikai, Habsburg- és Beth- 
len-párti főurak ellentéte (Nádasdyak és Eszterházyak) 
volt az indítója. A tények beszéltek, mi pedig könyörög
tünk, hogy soha ne kerüljenek egymással szembe sem 
egyházak, sem más közösségek ilyen véres események
ben.

A történelmi nap előkészítéséért és megszervezéséért 
illesse dicséret a sokat fáradozó lelkészt, Fatalin Helgát, 
aki a fárasztó munka után örömmel láthatta, hogy fára
dozása nem volt hiábavaló „az Úrban”.

Tóth-Szöll5s Mihály
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GYERMEKEKNEK I O K N K

„Akár egy nagy gyerek” mondja nevetve anya, 
amikor apu örömmel mutatja, milyen szép dolgot 
barkácsolt délután a műhelyében.
Szerintem klassz, hogy apu így tud örülni annak, 
ha valami szépet és jót csinál, aminek van értelme, 
olyat, aminek más is örülni tud.
Én is boldog vagyok, ha mások szeme felcsillan 
rajzaim láttán, ha a tanító néni dicséretet ír a

füzetemre,
ha a téren ámulva állják körül a homokváramat 
Istenem, tudom, Tfe alkottál engem, te adtál nekem 
életet, tehetséget, erűt, hogy használjak vele.
Gyere, telepedj mellém, és figyelj!
Szeretnék életemmel én is örömet okozni Neked!

TEM PLOM I SÉTA -  KICSINYEKNEK

Az orgona
A templomban valahonnan hátulról halk sípszó 

hangja hallatszik. A hang irányába fordulva látjuk, 
hogy a kántor elfoglalta helyét az orgona mellett. Ő 
az, aki orgonán kíséri az istentiszteleti énekeket. Mi
előtt elkezdődne az istentisztelet, még gyakorol egy 
kicsit. Nézzük csak meg kicsit közelebbről is! Jé, egy
szerre játszik mindkét kézzel, sőt, a lábaival is!

„Ez aztán nehéz lehet”, ámul Krisztián. iyA zongorá
zásnál az ember a lábaival legfeljebb néha lép a pedá
lokra. De itt valósággal orgonái a kántor bácsi a lábai
val is!” Krisztián régóta jár zongoraórákra.

„Mindenki megtanulhatja, annyira nem is nehéz. Meg 
szeretnéd próbálni?” mondja a kántor és ránevet 
Krisztiánra, aki ettől elpirul.

„Hát, majd meglátjuk”, feleli.
Az orgona a hangszerek legnagyobbika. Úgy is ne

vezik, hogy a hangszerek királya. Sok sípja van, kezd
ve a picurkáktól egészen a legnagyobbakig. Vékonyak 
és vastagok. Érdemes egyszer mindenkinek közelről 
is megnéznie. Együtt betöltik hangjukkal az egész 
templomot, és úgy dicsérik Istent.

„Most már értem, mért mondja anyu mindig, hogy 
olyanok vagyunk, mint az orgonasípok Hisz ha sorba ál
lunk egyikünk nagyobb, mint a másik ” Krisztián egé
szen belelkesedik. A kántornak van egy tükre, amin 
pontosan követni tudja, mi történik a templomban, 
akkor is, ha háttal ül az oltártémek. De lassan el kell 
kezdenie játszani, így hát visszaülünk a padunkba.

F E R I BÁCSI JATEKAI

„Ki-szám-oló”
Egy ószövetségi könyben, Dániel könyvében kell 

rábukkanni, hogy az általam megadott számok mivel 
kapcsolatban kerülnek elő. Az elmúlt két héten a 120- 
ast és a 70-est kerestük. Vigyázat, lehet, hogy egy-egy 
szám több helyen is előfordul az említett bibliai 
könyvben! Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket 
a lap dátumát követő keddig adjátok postára a gyer
mekrovat szerkesztői stábjának címére. A keresett 
szám ez alkalommal a

Jó keresgélést kívánok!

Hum orzsák
A  földesúr megkérdezett egy sokgyermekes szegény 

embert, hogy megy a sora. Mire az így felelt:
-  Úgy élünk odahaza, akár a mennyországban.
Örült a földesúr, hogy nem panaszt hall s tovább fag

gatta az embert:
-  Tehát mindenetek megvan?
-  Igen, kivéve az ételt, az italt, meg a ruházatot. De 

ezek a dolgok a mennyországban sem használatosak

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

„íme, az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem.”
Job 28,28

VÁNDORÚT (4.)

Isten minket álmodik...

JÁTÉKTÁR
A játékvezető olyan foglalkozásokat ír egy lapra, 

melyek kezdőbetűi egy keresett szót alkotnak (Pl.: 
Jerikó = jogász, erdész, rakodó, idegenvezető, kovács, 
órás). A játékosok annyi csoportra oszlanak, ahány 
betűből a keresett szó áll. Minden csoport megkap 
egy-egy cédulát, és az a feladatuk, hogy az „Am eriká
ból jöttem” szabályai szerint elmutogassák a többiek
nek az ő foglalkozásukat. A játékvezető elmondja, 
hogy a kitalált szakmák kezdőbetűi pl. egy bibliai vá
ros nevét rejtik. Az a csapat nyer, amelyik a leggyor
sabban kitalálja ezt a keresett szót.

SZŐLŐSZEM KLUB HÍRADÓ
Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy a 

gyönki példán felbuzdulva, Porrogszentkirályon is 
megalakult és több, mint 4 hónapja sikeresen műkö
dik a Szőlőszem klub.

Ide elsősorban az óvodás és alsó tagozatos gyerme
keket várjuk. Öröm lenne, ha bekapcsolódnának a 
gyülekezetünkhöz tartozó szomszédos faluk gyerme
kei is. Ezek a foglalkozások kötetlenebbek, mint az is
kolai hittanórák. Itt lehetőség van arra, hogy együtt 
rajzoljunk, barkácsoljunk, ezzel is közelebb hozva Is
ten igéjét. Reméljük, hogy mind többen és többen el
jönnek alkalmainkra, s ezzel biztosítani tudjuk, hogy 
már a kicsik is közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a 
Szőlőtővel, azaz Jézussal, és mielőbb beépüljenek 
evangélikus egyházunkba!

Biztatunk minden gyülekezetét ilyen csoport bein
dítására.

Isten adjon ehhez erőt! i
Sik terné C sizm adia «Ágnes

Egy idős busmann vallott így egy 
kutatónak a Kalahári sivatagban: 
„Itt van egy álom, aki minket 
álmodik... ” Szebben és jelentőség
teljesebben nem fejezhette volna 
ki hitét egy magasabb Lényben ez 
a sivatagi lakos. A busmannok 
ugyanis hisznek abban, aki őket ál
modja: tudják, hogy az ember nem 
pusztán kenyérrel él, nem elég a 
belélegzett levegő, azáltal élnek, 
annak jóakaratából, aki őket ál
modja, aki álmával létrehozza 
őket.

Valójában tehát ezt mondják: 
Van itt valaki, aki minket megte
remtett! Tfeológiailag ezt Ők helye
sen és sokkal költőiebben fejezik 
ki: Van egy álom... minket 
álmodik... Az álom tart ma is. A

teremtés állandó. A busmanok ál
mukban bizonyára olyan helyeken 
járnak, olyan dolgokat hoznak lét
re, ami csodálatos a sivataghoz 
mérten is. Mégis saját életüket is 
álomian szépnek érzik, minden 
megpróbáltatásával együtt, mivel 
ők is álom által létezhetnek. Az Is
ten teremtésének nem lehet gátat 
szabni, ahogy az álomnak sem.

De hol tapasztalhatták így meg 
Istent? Honnan ez az intim kap
csolat Isten és a busmannok kö
zött? Csak találgatni tudok. Ők, a 
busmannok, vadászok és gyűjtö- 
getők. Kemény az életük. Nap
hosszat és hétszámra élnek víz és 
élelem nélkül, vadakra lesve, a 
meglőtt vadat napokig üldözve, 
bogyókat és ehető növényeket ke

resve. Örök párviadalban állnak a 
halállal. Életük állandó küzdelem 
az életbenmaradásért, a túlélé
sért. De van idejük gondolkodás
ra, álmodozásra -  és sokszor meg 
kellett, hogy történjen velük már 
a véghez közel, hirtelen mégis re
ményt meríthettek... A halállal 
való farkasszemet nézésük mé
lyen gyökerező bizalmat és re
ményt nevelt ki bennük, és ez ve
zette el őket annak a felismerésé
hez, hogy Valakinek kell lennie, 
aki kezét felettük tartja, aki 
egyetlen verebet a fáról leesni, 
egyetlen fűszálat a legelőn elszá
radni nem enged, hacsak Ő nem 
akarja... mindez őket Isten felis
meréséhez vezette!
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Az ősi nyelvek bölcsessége
A busmannokon kívül más népek is költők a gondola

taikban, szavaikban. Miért vesztettük el az érzékenysé
günket? Tálán nem csak a képességünket felejtettük el, 
hogy közöljük és megformáljuk kapcsolataink mélyét, ha
nem magukat a kapcsolatokat vesztettük el. Ahogy köze
lebb érezzük magunkhoz a technikát, a fejlődést, egyre 
inkább individumokká válunk. A falak körülöttünk egyre 
magasabbak, egyre messzebb leszünk egymástól.

Martin Buber úja, a „messze, távol” szavakra a zuluk 
egy bizonyos mondatszót használnak, ami ennyit tesz: 
„Ott, ahol az ember ezt kiáltja: -  Anyám, elvesztem! - ”. 
Messze vagyok Tőled, Uram! Nagyon messze. De a tűz- ' 
földi bennszülöttek túlszárnyalják a mi analitikus bölcses
ségünket azzal a hét szótagú mondatszóval, melynek 
pontos jelentése a következő: „Nézik egymást, mindket
ten azt váiják, hogy a másik ajánlja fel, hogy megteszi azt, 
amire mindketten vágynak, de nem merik megtenni.”

Olyan messze vagyunk immár egymástól, meg sem ért
jük, mi az, amit meg kéne tennünk...

nd

így tanít egy ősi, 2600 éves bölcsesség.

GYERÜNK, NÉZZÜ NK MAGUNKBA:

Négyen járták a világot: Agyafúrt, Forrófejű, Álomszu
szék és Izgő-mozgó. Különféle tájakon barangoltak egy
másról mit sem tudva. Életük végén meg voltak győződve 
arról, hogy ők a legbölcsebbek

Négyen járják a világot: Ravasz, Ésszerű, Szeleburdi és 
Hízelgő. Mindannyian kedvükre múlatták idejüket, egymás
hoz nem szólva. Életük alkonyán mindegyik saját magát 
tartotta a legügyesebbnek

Négyen járják a világot: Alamuszi, Őszinte, Tapintatlan 
és Erőszakos. Ki-ki a maga kedvére múlatta az idejét, egyik 
sem zavarta a másikat, mindegyik magát tartotta a legtehet
ségesebbnek

Négyen járják a világot: Pimasz, Közönyös, Vakmerő és 
Ostoba. Mindegyik a saját útját járta, egymást soha nem 
korholva. Életük vége felé mind kifogástalannak tartotta 
magát.

Négyen járják a világot: Mulatságos, Önérzetes, Kegyetlen

és Gőgös. Mind a saját akarata szerint élt, egymásra még rá 
sem pillantottak Az elmúlás felé közeledvén, mind meg volt 
győződve arról, hogy csak ő érti az idők szavát.

Ezek a különböző emberek csak külsőleg különböznek 
mind arra az útra tért, amire a sors rákényszerítette őket.

Lie-Ce

Istentisztelet
(A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium , J ó  

Hírm ondó” diákújságából)
Heti egy alkalommal a tanítás előtt a diákok részt vesznek 

egy rövid reggeli istentiszteleten. Osztályonként, osztály- 
főnökükkel együtt ülve hallgatják Isten igéjét, énekelnek és 
imádkoznak, ezzel is kifejezve szoros összetartozásukat, és 
egyben az iskola minden diákjával való közösségüket is.

Az igehirdetéseket elsősorban az evangélikus lelkészek 
tartják, de az iskolában hittant tanító más felekezetek 
(református, katolikus) lelkészei is tartanak igemagyaráza
tot.

Bátorítjuk a diákokat a vasárnapi istentiszteletek láto
gatására. A nagy ünnepek istentiszteletein a részvétel 
kötelező. Ezeken az alkalmakon az iskola diákjai is szolgál
nak.

De természetesen minden óraközi szünet, minden beszél
getés, minden kirándulás jó alkalom lehet egymás építésére, 
segítésére, egymás megbecsülésére. Ez is istentisztelet! 

■••„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (lKor 
16,14).
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Luther-„Előszók” -  magyarul
Miközben a karácsonyelőtti időszakra jellemző vásár

lási láz tetőzött, százak és ezrek tolongtak a boltok pol
cai körül, és vásári zaj borított mindent -  a Deák-téri 
„Huszár Gál” papír- és könyvesboltban egy egészen 
csendes és szerény esemény zajlott le... Mert az igazán 
döntő dolgok csendben történnek 

A Luther Szövetség legújabb kiadványát ismertették 
az ízlésesen berendezett helyiségben Gryllus Vilmos fel
ügyelő, házigazdái köszöntője után, Reuss András rek
tor, mint a Szövetség társelnöke, arról beszélt, hogy már 
századunk elején elkezdték Luther müveinek fordítását 
hazánkban. A z első, legjelentősebb iratok meg is jelen
tek magyar nyelven, de a munka félbeszakadt. Lehet, az 
akkori fordítások régiesek talán elavultnak tűnnek 
mégis igen nagy értéket képviselnek 

Luthernek a Biblia egyes könyveihez írt előszavai 
azonban még eddig nem láttak napvilágot. Most 
Heinrich Bornkamm német nyelvű kiadása alapján ké
szült el a magyar fordítás, a tudós bevezető tanulmányá
val együtt. Valamikor régen a Szentírás egyes irataihoz a 
kiadók összefoglaló, értelmező bevezetést csatoltak Lu
ther is folytatta ezt a gyakorlatot, természetesen a refor
máció bibliaszemléletének megvilágításában. „Feltárat
lan kincsekkel vagyunk szegényebbek mióta Luther elő
szóit sem a bibliában, sem önálló kiadásban nem olvas
hatjuk” -  állapítja meg Bomkamm.

Ifj. Fabiny Tibor ezután a fiatal kiadói gárdát mutat
ta be és a Luther Szövetség eddig megjelent füzeteit és 
könyveit ismertette. A z új kiadvány Szita Szilvia német
tanárjelölt ízes és gördülékeny stílusú fordításában kerül 
a kezünkbe. A  lektori munkát Csepregi Zoltán egyház
történész vállalta, a technikai szerkesztést pedig Lukács 
Tamás végezte.

Luther írásai nagy segítséget jelentenek nemcsak a 
teológus szakembereknek hanem minden bibliaolvasó
nak Hiszen, amikor a régi szokás szerint a Szentírás 
könyveihez összefoglalót írt, egyrészt a Biblia üzenetére 
figyelt, hogy az világos és érthető legyen, másrészt azok
ra az olvasókra gondolt, akik a Bibliát kézbe veszik A z 
ige, az evangélium helyes megértéséhez akart számukra 
segítséget nyújtani.

A  „Huszár Gál” könyvesbolt csendjében csak néhá-

A 165. esztendeje elhunyt Kazinczy Ferenc életmű
ve, a hagyatékából előkerülő írott kincsek még nap
jainkban is újabb és újabb értékekkel gazdagítják 
irodalmunkat, különösen, ha olyan avatott kezek ku
tatják kéziratban fennmaradt írásait, jegyzeteit, mint 
dr. Busa Margit. Kazinczy életművének, élete min
dennapjainak fáradhatatlan, hűséges kutatója olyan 
600 oldalas összeállítást ad az olvasó és magyar múl
tunk kutatói, értékelői kezébe, amely a XVIII. szá
zad utolsó és a XIX. század első három évtizedének 
politikai, társadalmi, kulturális életébe ad bepillan
tást.

A „Kazinczy Ferenc utazásai" nemcsak az útiraj
zokat tartalmazza, hanem Busa Margit ezzel kapcso
latos kutatása nyomán előkerült -  és az utazásokhoz 
kapcsolódó -  kéziratban maradt feljegyzéseket, nap
lórészleteket s hatalmas levelezésének az utazásokra 
vonatkozó beszámolóit is. A  sok történelmi, politi
kai, művészeti, építészeti észrevételei mellett a társa
dalmi megmozdulásokra, a társadalmi életre, a körü-

nyan hallgattuk a könyvet megjelentető Luther Szövet
ség vezetőinek lelkesítő szavait, de ezeken a sorokon ke
resztül most tovább hireszteljük örvendező szóval és bá
torítva: hogy mindenki vegye kézbe a legújabb magyar 
nyelvű Luther-iratot, aki a Bibliával foglalkozik Ebből 
a közel fé l évezredes, mégis mindig friss és aktuális írás
ból sok áldást nyerhet. Ne hiányozzék egy bibliaolvasó 
testvérünk segédkönyvei közül sem. A z Útmutató mel
lett használhatjuk ízlelgessük és ismerkedjünk vele. 
Luthert élvezet olvasni! Luthert mindig hasznos olvas-

lötte zajló eseményekre tett megjegyzései közepette 
érdemes figyelni sajátos, emberi érzelmi megnyilat
kozásaira is. Ilyen sorokat találni az 1822. november
15. keltezéssel, Kis Jánosnak Széphalomra írt levelé
ben is:

„El kell beszélnem előtted, mi fakasztott ki itt. 
Pestre érvén október 10-dikén, s másnap tizenegy óra 
tájban a Luth. templom körül ballagván elébb tovább, 
hogy Pesten újabb változásait láthassam, betértem a 
templomba, el lévén foglalva az architectural szép mív 
által, s oly szépnek leltem mind az architectus munká
ját, m ind kivált azt a gondolatot, hogy ez egyszerű 
ugyan, de valóban nemcsak pompás, hanem éppen fel
séges oltárnak a Raphael Transfiguratioját adták táblá
ul, hogy örömömben elnedvesültek szemeim. Délután 
meglátogattam a szép templom papját (simul ater et 
albus!!), s kértem, tudatná velem, kinek hívják az épí
tőmestert, kinek a festőt, akire a Raphael legelső darab
jának lemásolása bizattatott.” (48. old.) Utána még 
kedvesen írja le Molnár János pesti és budai (1787-

től) ág. ev. lelkésszel folytatott beszélgetését s hogy a 
lelkész mit mondott néki, szó szerint idézi. 
(Nagyrabecsült barátom, megengedné nekem, hogy 
az ön stílusát bíráljam? Ön németül gondolkodik, 
mikor magyarul ír.)

„Cserey Farkasnak, Pest, 1808. szept. 20. ” -  írt leve
léből: „Jankovich Miklós uramnál oly kincseket láttam, 
amilyennek ideája sem vala előttem. Luther originális 
Testamentoma, Philipp Melanchthonnak coramizálá- 
sa”. (124. old.) A  könyv 215. oldalán látható „Buda és 
Pest királyi városok tájleírása Vasquez Károly által” 
térkép, melynek szélén a nevezetes épületek között 
látható trAz evangélikusok temploma ” is.

Művelődéstörténeti érték „Kazinczy Ferenc utazá
saidnak a kiadása, a Széphalom Könyvműhely, 
Felsőmagyarország Kiadó gondos, szép munkája. 
„...Őszinte szavak, kitűnő öszeállításban. Egy moz
galmas korszak pompás álarcosbálján érzi magát az 
olvasó. Busa Margit egykettőre föl-föl fedi az álarco
sok kilétét. Kazinczy, a jogtudomány, az irodalom, a 
társadalomtudományok jeles korabeli képviselőit 
mindössze pár vonással olyan találóan jellemzi, hogy 
szinte valamennyien bensőséges kapcsolatba kerül
nek velünk...” — mondta Csehy Zoltán pozsonyi költő 
a könyvet bemutató tartalmas ismertetőjében. A  
Széphalom Könyvműhely kiadásában megjelent leg
újabb könyveket ünnepélyes keretek között először a 
Fészek Művész Klubban mutatták be. Házigazda Fo
dor Andárs költő  volt, aki Busa Margitot nemcsak a 
Kazincy-kutatás megszállottjaként köszöntötte, ha
nem mint a „bibliográfiák nagyasszonyát”. Az 1991- 
b'en megjelent „Biblia -  Kazinczy Ferenc szavaival, el
mélkedéseivel és imádságaival” szerkesztése, szöveg- 
gondozása után Busa Margit ismét a magyar tudós 
életművének értékálló munkáját tárja az olvasni és 
művelődni szerető emberek elé.

Sebeiken Pálma

ni!
Bencze Imre

Kazinczy Ferenc a Deák téri evangélikus templomban...
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Uj gyülekezeti ház Vanyarcon
Evangélikus Élet 1996. január 28.

A Kisebbségek Napja
Még az Antall-kormány idején 

nem kis huzavona után állapo
dott meg a gyülekezet a helyi ön- 
kormányzattal -  egyházmegyei és 
országos segítséggel -  a volt egy
házi tulajdonú Bánffy-Dessewffy- 
kűriáról, amely államosítás során 
a közigazgatás tulajdonába ke
rült oktatási intézmény része
ként. A  gyülekezet lemondott az 
épületről és pénzbeli kártalaní
tást kért az ingatlanért, amelynek 
összegéből gyülekezeti, hitéleti 
centrumot kívánt megvalósítani.

A szakaszosan érkező kártala
nítási összeg ugyan nehezítette a 
Bolla Á kos tervezte épület kivite
lezését, de az Országos Egyház 
segítségével mégis elkészült a 
gyülekezeti ház. Felszentelésére 
igen sokan érkeztek távoli vidé
kekről.

A  templomi istentisztelet igei 
szolgálatát D. Szebik Imre, az 
egyházkerület püspöke végezte, 
segítői Kalácska Béla, az egyház
megye esperese és Sándor Fri
gyes, .helyi lelkész voltak. A  püs
pök Mikeás 6,8 alapján hirdette 
Isten igéjét. Bevezetőként -  a 
többi között -  elhangzott, hogy 
gyülekezeti házat, konferencia 
központot akkor építhetünk, 
amikor erre Isten lehetőséget ad. 
Most adott a kártalanítási összeg 
felhasználásával. A  korszerű ke
resztyén lelki élethez korszerű 
infrastruktúra tartozik. Ezt a célt 
szolgálja a közösségi ház, ahol 
dialógust lehet folytatni fiatalok
nak és időseknek egyaránt. Ez a 
központi hitéleti rendezvények 
megtartására is alkalmas. Akik 
korábban az egyházat el akarták 
temetni, azok közül sokan már 
nem is élnek, az egyház viszont 
egy-egy objektum felépítésével 
növekszik és lehetőséget ad a 
gyülekezet teljes keresztmetsze
tének spirituális fejlődésre.

A  felolvasott ige több oldalról 
is rávilágít arra, hogy mit is kíván 
az Isten tőlünk.

Éljünk törvénye szerint! Ne

csak mások véleményére adjunk, 
figyeljünk elsőrenden Isten sza
vára. Ha Istent „kitépjük” önma
gunkból és a minket körülvevő 
világból, akkor megszüntetjük Is
ten-képmás viszonyunkat. A  XX. 
század emberének is tudnia kell, 
hogy teremtmény és Istentől 
ered élete.

Törekedjünk szeretetre! Az 
emberek egymás gondja, problé
mái mellett elmennek. Holott a 
szeretet Istenének ajándékait 
kellene befogadni és továbbadni, 
így még arra is kapunk készséget, 
hogy egymást el tudjuk hordozni 
szeretetben. Azért épült a közös
ségi ház, hogy ott halljunk a sze- 
retetről, gyakoroljuk és tovább 
adjuk azt. Az ipari-technikai for
radalom megszüntette a távolsá
got, de nem hozta közelebb az 
embereket egymáshoz.

A gyülekezeti ház felszentelése 
esemény a gyülekezet életében, 
de a használat során gazdagítja a 
települést és környékét is.

A  közgyűlést Gubó Pál fel
ügyelő nyitotta meg, köszöntve a 
vendégeket, akik közül többen: 
D. Szebik Imre püspök, Kalácska 
Béla és Táborszky László espere
sek, Hugyecz Jánosné polgármes
ter, Marton Tamás ifjúsági titkár 
és Schultz Jenő ny. vanyarci lel
kész köszöntötték az ünneplő 
gyülekezetét. „Az álomtól a meg
valósulásig” időszakot nehézsé
geivel és örömeivel együtt Sán
dor Frigyes lelkész tárta a közgyű
lés elé, hálát adva Istennek a le
hetőségért és megköszönte min
denkinek az áldásos közreműkö
dést. A  közgyűlést színesítette a 
gyermekek m űsora és az énekkar 
szolgálata.

A  templomi gyülekezet átvo
nult az új impozáns gyülekezeti 
centrumba, ahol a templomi li- 
turgusok szolgálatával D. Szebik 
Im re püspök felszentelte és átad
ta  rendeltetésének az épületet.

Jó érzés volt belépni az új épü
letbe és átélni a hűvös idő elle

nére a gyülekezet vendégszerető 
meleg szívét a fehér asztaloknál. 
Elmerengtem az épület láttán. 
Istenem, öt éve még egy „tyúkól
ért” is engedélyt kellett kérnünk, 
most meg itt áll ez a tizenkétmil
liót meghaladó és tovább bővít
hető épület. Bizony igaz: a törté
nelem ura Isten, a történelem Is
tennek legfeljebb csak álarca.

Kalácska Béla

LUTHER MÁRTON 
VÉGRENDELETE

címmel a Magyar Televízióban február 
1-jén, csütörtökön a TV 1-en 17.55 órai 
kezdettel láthatunk műsort. Közremű
ködik: Fabiny Tibor teológiai tanár, 
Bitskey Tibor és Papp János színmű
vészek.

Az ENSZ kisebbségek jogai
ról szóló nyilatkozatának évfor
dulóján (december 18.) a KI
SEBBSÉGEK NAPJÁN a ko
rábban m egalapított A  KI
SEBBSÉGEKÉRT DÍJAT osz
tották ki. A  kitüntetést H óm  
Gyula miniszterelnök adta át a 
Parlamentben. Közöttük volt 
Szépfalusi István bécsi evangéli
kus lelkész, a bécsi Bornemisza 
Péter Társaság elnöke, aki a 
Nyugaton élő magyarság köré
ben végzett úttörő szociográfiai, 
hitéleti és kisebbségi önszervező 
kutató m unkájáért, irodalmi te 
vékenységéért kapta meg a ki
tüntetést. Sütő András erdélyi író és Szépfalusi István a parlamenti ünnepségen

FELVÉTEL A NYOLC ÉVFOLYA
MOS FASORI GIMNÁZIUMBA
A Budapesti (Fasori) Evangélikus 

Gimnázium felvételt hirdet jelenleg az 
általános iskola IV. osztályába járó, 
egyházához kötődő, jól tanuló és jó 
magaviseletű gyermekek számára. Je
lentkezési lap az iskolában, valamint a 
budapesti evangélikus lelkészi hivata
lokban kapható. A kitöltött lapot lelké
szi ajánlással és keresztlevél-másolattal 
együtt 1996. január 31-ig kérjük az is
kolába eljuttatni. A felvételi ismerke
désre 1996. februárjában kerül sor. Vi
déki tanulók kollégiumi elhelyezését 
biztosítani tudjuk. További információ 
az iskolában telefonon, vagy személye
sen: Bp. 1071 Városligeti fasor 17-21., 
telefon: 321 12 00. Az igazgató foga
dóórája: szerda-csütörtök 13-14 óra.

A PROTESTÁNS MISSZIÓI 
TANULMÁNYI INTÉZET 

missziói tanfolyamot szervez: 
HOGYAN ADJUK TOVÁBB 

AZ EVANGÉLIUMOT A MAI 
VILÁGBAN?

A tanfolyam első alkalma 
1996. február 3-án, 10-16 óráig 
a PMTI konferenciatermében 
(Budapest, IX. Kálvin tér 7.

H. emelet) lesz.
Előadást tart: 

dr. Anne-Marie Kool 
,A világ Isten teremtett világa és 

Misszionáriusok ma? címmel. 
Jelentkezni a 216 20 54-es telefon

számon vagy levélben lehet. 
(PMTI 1461 Budapest, Pf. 150.)

Kávéról, teáról, innivalóról 
gondoskodunk, ebédet mindenki 

hozzon magával.

Az 1996. évi Női Világimanap
ismeretlen országról. Múltukról, 
véres történelmükről, jelenükről, 
hitükről és küzdelmeikről.

Ismerkedjünk velük és készül
jünk imádkozva a március 1-jén 
megrendezésre kerülő imanapi is
tentiszteletünkre!

Az imanap istentiszteleti' rend
jé t időben eljuttatjuk gyülekeze
teinkbe.

Különös alakú térképet lát az 
olvasó maga előtt! Egyike ez a 
Közép-Amerika partjai mentén 
húzódó Karib-tengeri szigetvilág
nak. Haiti a Dominikai Köztársa
sággal együtt alkot egy nagyobb 
szigetet, Kuba szomszédságában.

Az 1996-os Női Világimanap is
tentiszteleti rendjével a haiti ke
resztyén asszonyok jelentkeznek. 
Ők fogalmazták meg a témát is: 
Isten hív -  válaszra vár.

Hagyományainkhoz híven né
hány héten keresztül szeretnénk 
ismereteket közölni olvasóinkkal 
erről a távoli -  számunkra talán

Szeretettel:
Keveháziné Czégényi Klára 

Haiti parasztcsalád

Világtalálkozóra készülnek 
a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 

Lajos Gimnázium öregdiákjai
Az ezeréves magyar iskolarend

szernek immár 190 éve szerves ré
sze a megye elsőként alapított kö
zépiskolája: a nyíregyházi Evangé
likus Kossuth Lajos Gimnázium. 
Az elmúlt hosszú, történelmi évek 
során ez a gimnázium mintegy tíz
ezer érettségizőt bocsátott ki pati
nás falai közül.

Az itt végzett diákokat a tudo
mányos és kulturális élet szinte 
minden területén megtalálhatjuk. 
Volt köztük miniszterelnök és 
pénzügyminiszter, kutatómérnök 
és gyáralapító, író és műfordító, 
lelkész és pszichoterapeuta, tanár, 
orvos, jogász és atomtudós... és 
hosszan sorolhatnánk még a nagy
ívű életpályákat.

A magyar történelem tragikus 
fordulatai (1944-^5, 1956-57) a 
Kossuth-diákokat is szétszórták a 
nagyvilágba. Sokan élnek az USA- 
ban és Ausztráliában, többen Izra
elben, és jó néhány öregdiák lakik 
Európa számos országában, első

so rb an  Angliában, Franciaország
ban, Svájcban, Itáliában és Német
országban. Tudunk róluk, hiszen 
osztálytalálkozóra -  ha nem is 
minden öt évben - , de egyszer
egyszer már szinte minden diák 
visszatért az Alma Materbe.

Igen sokan kerültek és marad
tak -  egyetemi tanulmányok után
-  Budapesten. Ők -  immár 30 éve
-  meg is alakították a megyei 
Öregdiákok Klubját és dr. Bemáth 
Zoltán elnökletével élénk kapcso
latot tartanak az ősi gimnázium
mal. Szívesen vállalnak -  az iskola 
meghívására -  itthoni előadásokat, 
gyakran kezdeményeznek akciót 
egy-egy szeretett tanárunk alakjá
nak emléktáblával való megörökí
tésére, egyszóval az öregdiákok

hűségesek egykori iskolájukhoz, 
amelytől nemcsak tudást, de er
kölcsöt, méltó emberi tartást és 
sok szeretetet is kaptak. A gimná
zium -  a 190. jubileum okán -  ez 
év nyarán -  augusztus 17-ére -  
összegyűjti, hazahívja egykori di
ákjait. Ezt a napot a szervezők 
bensőséges, baráti hangulatú öreg
diák-találkozóvá kívánják tenni.

A Kossuth-öregdiákok világta
lálkozója nagytemplomi áhítattal 
kezdődik, ahol a lelkészi hivatást 
végző öregdiákok -  így Lábossá 
Lajos tatabányai evangélikus 
esperes és Bán István miskolci 
református lelkész -  mondanak 
köszönetét a Történelem Urának, 
hogy újra együtt lehetünk, hogy a 
gimnázium újra keresztyén élet- 
szemléletre nevelheti diákjait.

A díszteremben lesz az az elő
adás-sorozat, ahol a tudományos 
és kulturális téren szép eredmé
nyeket elért öregdiákok mondják 
el pályájuk gyakorlása során szer
zett élettapasztalataikat.

Az"est" méltó befejezése -  a ter
vek sze rin t-TáZ Evangélium‘Szín
ház előadása lesz. Kovách Aladár: 
Téli zsoltár című drámai játékában 
az Erdélyből indult és ide vissza
tért európai magyar tudós-lelkész: 
Apáczai Csere János életéről szóló 
művet mutatják be, Bitskei Tibor 
főszereplésével.

A Világtalálkozóra jelenik meg 
Erkölcs és Tudomány címmel az a 
kiadvány, amely a 190. éves gimná
zium egykori és újkori történetét 
mutatja be számos színes fotóval 
és gazdag dokumentumanyaggal 
illusztrálva.

Dr. Bánszki István

Örüljetek az Úrban!
Az első szalagavató

Az újjászületett Deák téri Evangélikus Gimnázium 
„alapító ősei”, akik még az ideiglenes Arany János ut
cai helyiségekben kezdték meg tanulmányaikat, jövő
ben bízva, lojálisán kitartva, segítve a régi iskola meg
nyitásának munkálataiban -  érettségihez közelednek. 
Utódaik, a harmadik osztály tanulói rendezték meg 
számukra ezt a szalagavató műsort, melyet nemcsak 
táncmulatságnak, hanem valódi ünnepélynek szántak.

Négy osztály szülői, rokonai, barátai nem fértek 
volna el a Deák téri Díszteremben, így kibérelték a 
MOM Művelődési Ház színháztermét, amit becsüle
tesen meg is töltött a lelkes közönség. Ott volt többek 
között az Igazgató Tanács tagjain kívül az V. kerület 
polgármestere és jegyzője, az egyház részéről D. Sze
bik Imre püspök, a Teológiáról dr. Fabinyi Tibor pro
fesszor, a testvériskolákból a Fasori gimnázium igaz
gatója és a régi Deák téri leánygimnázium több volt 
növendéke. Hangos üdvrivalgás fogadta Schulek Má
tyás igazgatót, aki egyenesen a füredi kórházból érke
zett meg (gyógyultan!).

A műsorban mind a négy osztály részt vett. Ünne
pélyesen vonultak be, fel a színpadra, ahol Pesti Judit 
igazgatóhelyettes (az előadás rendezője) üdvözölte 
őket (Örüljetek az Úrban), utána a harmadikosok fel
tűzték társaiknak a szalagokat (az iskola zölddel hím
zett monogramjával és a két évszámmal), majd meg
kezdődött a műsor. A harmadikosok idézetekkel (A. 
Schweitzer, Tóth Tihamér), versekkel (Shelley, Goe
the, Vörösmarty, Weöres S.) rövid jelenetekkel (Ka
rinthy, Padisák M.) elevenítették fel közös iskolai em
lékeiket: a Csendes Napokat, Gólyabált, kiránduláso
kat -  barátságok, szerelmek szövődését, órák hangu
latát. A gyerekek szép, tiszta szövegmondása, jó 
hangsúlyozása példaképpen szolgálhatna a Magyar 
Rádió és Tfelevízió bemondói részére — bár soha el ne 
felejtenék...

A negyedikesek szép magyar ruhákban, „profi” 
módon, táncokat adtak elő: elsőnek a Palotást, utána 
a lányok külön egy fergeteges magyar táncot majd su
dár, hófehér báliruhás lányok párjaikkal a Kék Duna 
keringőt (mindezt később meg is ismételték).

Utána 11-ig tánc következett, amit a diákok szülei
ket felkérve nyitottak meg. Eközben a különterem
ben fogadás volt a meghívott vendégek részére.

Az est megérdemelt nagy sikert aratott. Azt hi
szem, elérte célját: emléke egy életre szóló élményt 
nyújtott. A műsort befejező gyönyörű Weöres Sándor- 
verssel (Tíz lépcső) örökérvényű tanácsokkal bocsá
tották útnak a nemsokára érőket:

Szórd szét kincseid -  a gazdagság legyél te magad 
Nyüdd szét díszeid -  a szépség legyél te magad 
Feledd el mulatságaid -  a vígság legyél te magad 
Égesd el könyveid -  a bölcsesség legyél te magad 
Pazarold el izmaid -  az erő legyél te magad 
Oltsd ki lángjaid -  a szerelem legyél te magad 
Űzd el szánalmaid -  a jóság legyél te magad 
Dúld fe l hiedelmeid -  a hit legyél te magad 
Törd át gátjaid -  a világ legyél te magad 
Vedd egybe életed-halálod -  a teljesség legyél te magad

Kovács Márta

Steinmetz Miklós egykori 
parlamenter negyedik temetése 
-  immár egyházi szertartással

Századunk történelme igencsak viharosnak mond
ható. Világháborúk, forradalmak, terrorok és rend
szerváltások bőséggel kijutottak, főként az idősebb 
nemzedéknek. Sok mindenről és sok mindenkiről

hosszú ideig nem volt szabad, vagy nem volt szeren
csés dolog beszélni. Az emlékezetes Nagy Imre-teme
tés aztán mintha felnyitotta volna a zsilipeket, a ma
gyar nép próbálta eltemetni halottait, megemlékezni 
agyonhallgatott áldozatairól és hőseiről. Katonate
metőket hoztak rendbe és országszerte II. Világhábo
rús emlékművek hirdetik, hogy e nép nem felejtette el 
mártírjait, áldozatait.

Valahova e sorba illeszthető be Steinmetz kapitány 
újratemetése is. 0  csak származását tekintve volt ma
gyar, valójában szovjet állampolgár, katonatiszt. Nem 
is úgy kerültek földi maradványai a Kerepesi temető 
szovjet katonaparcellájába, mint magyar áldozaté, ha
nem úgy, mint egy -  a II. Világháborúban a fasizmus 
ellen harcoló és a főváros peremén elesett -  katonáé. 
A halottakat el kell temetni. A  halott katonát is, aki 
haló poraiban nem ellenség, hanem egy ember, és 
mint ember, emberi módon kell, hogy eltemettessék. 
Steinmetz kapitány parlamenter volt. Azzal a megbí
zatással indult útjára, hogy a Budapestet védő erőket 
meggyőzze az ellenállás és a főváros elpusztításának 
értelmetlenségéről, hiszen túlerőben volt az akkori 
szovjet hadsereg. Ma már biztosan tudható az ő tragi
kus vége: aknára futott a gépkocsija. Áldozattá vált, 
mint ahogy Budapest is az ostromnak, és népünk az 
egész világégésnek.

Remélhetőleg végső nyughelyére kerültek a kapi
tány földi maradványai. Éladdig, míg emlékműve a 4- 
es sz. főközlekedési út Vecsés-Budapest közigazgatá
si határpontján állt, ott volt eltemetve. Az emlékmű 
szoborparkba került, a kapitány földi maradványai 
pedig a Fővárosi Tfemetkezési Intézet raktárába.

A még élő hozzátartozó és a temetését rendezők az 
evangélikus egyház szolgálatát kérték a kegyeleti ak
tuson. Ez történt meg 1995. december 29-én. Azt tet
tük, ami az egyház feladata, a Tábori Lelkészi Szolgá
lat kötelessége. Istent kértük, hogy bűnbocsánatával 
fedezze be századunk vétkeit és segítsen meg minden 
nemzedéket, hogy emberhez méltóan szeretetben és 
békességben élhessenek teremtményei e földön.

Szalay Tamás

A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM

(Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) nyolc-, illetve négy- 
osztályos évfolyamokon indít képzést (általános isko
la 4. és 8. osztályát elvégzett tanulók részére).

I. Nyolcosztályos oktatási forma (60 fő)
-  választható idegen nyelv: angol, német
II. Négyosztályos oktatási forma (90 fő)
-  művészeti osztály (speciális rajz, illetve drámai 

tagozat) 15-15 fő
választható idegen nyelv: angol, német
-  általános tantervű osztályok (60 fő)
választható első idegen nyelv (4 órás): angol, német
második idegen nyelv: (2 órás): angol, német, szlo

vák, orosz, francia, latin, finn.
Felvételi vizsgák időpontja a nyolcosztályos tago

zatra jelentkezők részére: 1996. február 17. (szombat) 
8.30 h., négyosztályos tagozatra 1996. február 24. 
(szombat) 8.30 h.

Azok a tanulók, akik a négyosztályos évfolyamra 
jelentkeznek, a jelentkezési lapokat az általános isko
lában, a nyolcosztályos évfolyamra jelentkezők a Bé
késcsabai Evangélikus Gimnáziumban vehetik át, il
letve jelezhetik továbbtanulási szándékukat levélben 
vagy telefonon 66/454-511.

MEGHÍVÓ
Az óbudai Evangélikus Egyházközség gyülekezeti 

termében
(1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1.) 

1996. február 4-én, 16 órai kezdettel 
szeretetvendégséget tartunk, amelyen

Dr. BÁLINT ZOLTÁN és felesége, KISS BEÁTA 
beszámolót tartanak arról, hogy milyen missziói 
feladatok és szolgálatok várnak rájuk PÁPUA 

UJ-GUINEABAN, ahová ez év májusában utaz
nak a Bajor Evangélikus Egyház támogatásával. 
Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel 

hívunk.

s
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Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik 
rajtad. (Ézs 60,2.)

VASÁRNAP Akit az Isten küldött, az Isten beszé
deit szólja. Jn 3,34 (Zsolt 12,7; Mt 17,1—9; 2Kor 
4,6-10; Zsolt 135). Jézus Krisztus az Atyáról tesz 
bizonyságot. Az Istent hirdeti és nem önmagát. Ő 
tud segítségünkre lenni, hogy a mi életünk is azt 
hirdesse, aki a legnagyobbat tette értünk.

HÉTFŐ Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, 
mert az Úrban bizakodhatsz. Péld 3,25—26 (Mk 
4,39^-40; 2Móz 34,29-35; lKor 5,1-8). Félelem és 
bizalom. Két érzés, amely szemben áll egymással. 
Melyiket engedjük győzni? Félelem, a bizonyta
lantól. Bizalom abban, aki örök, állandó, gondvi
selő és megtartó.

KEDD Mivel fiák vagytok, Isten elküldötte Fiá
nak Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá 
Atya!” Gál 4,6 (5Móz 14,1; Jn 12,34-41; lK or 5; 
9-13). Isten gyermekeinek fogadott el minket a 
keresztségben. Vajon mi elfogadjuk-e Őt Atyánk
nak, és úgy tekintünk-e Istenre, mint Atyánkra? 
Aki szeret és megbocsát. Aki megért és megvi
gasztal. Aki a Lelkét adja az embernek. Isten ilyen 
Atyánk akar lenni.

SZERDA Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és 
beteljesítőjére. Zsid 12,2 (2Krón 20,12; Jn 
1,43-51; lK or 6,1-11). Szemeink olyan sokszor a 
földet nézik. Tekintetünket nem lehet látni. így mi 
sem láthatjuk meg azt, aki a legnagyobbat tette 
értünk: Jézus Krisztust. Emeljük fel tekintetünket 
a Golgota keresztjére, ahol beteljesedett az ígé
ret.

CSÜTÖRTÖK Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasz
talás Istene, aki megvigasztal minket minden nyo
morúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk 
másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasz
talással, amellyel Isten vigasztal minket. 2Kor 
1,3-4 (Zak 1,17; 2Móz 24,1-2; 9-18; lK or 
6,12-20). Életünk egy-egy pillanatában, órájában 
vigasztalásra szorulunk és vigasztalnunk kell. 
Csak az tud vigasztalni, aki már maga is megta
pasztalta, hogyan vigasztalták meg. Engedjük, 
hogy a legnagyobb vigasztaló, az Isten a mi nyo
morúságaink fölött is győzelmet arasson vigaszta
ló, bátorító szeretetével.

PÉNTEK Kész a szívem, Istenem, kész a szívem 
arra, hogy énekeljek és zengedezzek! Zsolt 57,8 
(Jel 15,4; Mt 16,24-28; lK or 7,1-7). A  legszebb 
dallamok csak akkor tudnak felcsendülni, ha az 
ember a szívéből énekel. Ha az érzéseit is ki tudja 
fejezni az énekben. Vajon a mi szívünket milyen 
érzések töltik el a mai napon? Tudunk-e örülni, 
hálát adni az Istennek? Tudjuk-e kimondani, hogy 
kész az én szívem Istenem a magasztalásra, a di
cséretre, az örömre.

SZOMBAT Jézus Krisztus mondja: Az Atya pedig 
bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Jn 
14,10 (Ez 37,27; Fii 3,2(M,1; lK or 7,8-16). Az 
Atya munkálkodik Jézus Krisztus által. Munkája ! 
csak akkor ér célba, ha nemcsak általa, hanem 
benne is munkálkodik. Engedjük, hogy Isten a mi 
életünkben és életünk által is munkálkodjon eb- ' 
ben a világban.

J.
_____________  J

v A VASÁRNAP IGÉJE
I KRISZTUSBAN MARADNI, GYÜMÖLCSÖT

TEREM NI 
Jn 15,6-8

Csak...
Máté a Hegyi-beszéd végén 

hozza Jézus példázatát a sziklára, 
illetve a homokra épített házról. 
Míg a sziklára épített ház állja a vi
harokat, a homokra épített össze
dől. Nem kétséges, hogy Jézus óv
ni akaija hallgatóit az összeomlás
tól. Kemény jelzőt használ azokra, 
akik ezt a figyelmeztetést nem ve
szik komolyan: ostobák, bolondok.

Az ostoba, bolond jelzőt senki 
sem vállalja magára, de az igaz 
mégis az, hogy a legtöbb ember a 
bajokkal ugyan számol, de azzal 
nem, hogy belepusztulhat. Ismer
jük ezeket a frázisokat: „Nem 
eszik olyan forrón a kását...” -  
„Mindig volt valahogy, meg lesz
is...” -  „Majd csak kilábolunk...” 

Jézus kategorikusan szegezi 
szembe velünk a szavát: te is össze

omolhatsz, te is megrendülhetsz és 
tengetheted romok közt az élete
det. A kategorikus kijelentések 
után egyetlen kiutat mutat, egyet
len megoldást enged, egyetlen fel
tételnek ad lehetőséget: csak aki 
hallja és megcselekszi az igét, az 
menekül meg. -  Mi többféle 
„csak”-ról tudunk és másfajta fel
tételeket emlegetünk, ilyeneket: 
„csak egészség legyen...” -  „csak 
béke legyen...” -  „csak elég pénz 
l e g y e n . -  akkor nem lehet baj.

Az emberré lett Jézus ismeri a 
gondjainkat. Tudja, mit jelent az 
egészség, a béke, az anyagi rende
zettség nekünk, de a „csak” szócs
kát mégsem ezek elé teszi. A meg
maradás ígérete kifejezetten az ige 
megtartásának, cselekvőinek szól. 
Nem azt mondja Jézus, elég, ha

hallgattok engem. Épp ellenkező
leg. A félelmetes elsodortatás le
hetőségét villantja fel előttünk. -  
Ez Jézus intésének a legmegrá
zóbb mozzanata. Kiderül, üzenete 
nem a kívülállóknak, a hitetlenek
nek szól, nem őket félti, hanem 
azokat, akik már figyelnek rá. így 
is mondhatnánk: bennünket félt, a 
templombajárókat, az igeolvasó
kat, az igazán érdeklődőket. Óv a 
legnagyobb ostobaságból a passzív 
igehallgatástól. Valójában ez a leg
nagyobb veszély, ami fenyegetheti 
a hívő embert. Hogy miért? Mert 
elmulasztunk valamit. Elmulaszt
juk átadni magunkat Jézus ural
mának. A kőszikla Ő. Vele nem 
dől össze a ház. Amikor Jézus az 
igéről beszél, tulajdonképpen saját 
magáról szól. Az igének való enge
delmesség -  néki való önátadást 
jelent, és ezért biztos oltalmat.

Pintér Károly

Vannak kapcsolatok az ember 
életében, amik sokáig megmarad
nak, talán egy életen át végig kí
sérnek. Ilyen lehet szülők és gyer
mekek, házastársak, iskolatársak, 
barátok egymáshoz tartozása. Eze- 

I két a kapcsolatokat sok vihar té
pázza, de aki megmarad ezekben, 
egész élete folyamán érzi ezeknek 
az áldását. Aki pedig nem tud 
ilyen életeket összefűző kapcsok 
kötelékében megmaradni, az 
egész életében szenvedi ennek 
hiányát. A  keresztyén ember szá
mára adott lehetőség a Krisztussal 
való közösség áldása. A Krisztussal 
való kapcsolatunk a hit által jön 
létre. Olyan ez a közösség, mint 
amilyen a szőlőtőnek a szőlő
vesszővel való kapcsolata. Bele 
van ágyazódva a szőlővessző a 
szőlőtőkébe. Elválaszthatatlanul. 
Ezért is úja a Szentírás azt, hogy 
Krisztushoz tartozni annyi, mint 
Krisztusban lenni. Ha tehát meg 
akarjuk őrizni a magunk számára a 
Krisztussal való közösség áldását, 
akkor igénk ma arra tanít, hogy 
maradjunk Krisztusban, maradjunk 
vele közösségben a hit által.

A Jézussal való közösség erőfor
rás. Ahogyan a szőlővessző a sző
lőtőkéből táplálkozik, belőle veszi 
az életadó erőt, úgy mi, keresztyé
nek, Krisztusba ágyazódva kaphat
juk, vehetjük az életünk számára 
szükséges erőt. Nem csupán a 
puszta létünk megmaradásához 
van szükségünk a Krisztussal való 
közösségre. Leginkább azért van 
szükség Krisztus erejére, hogy a 
mindennapok forgatagában meg 
tudjunk maradni a szeretet útján. 
Ehhez az kell, hogy az az indulat 
legyen bennünk, ami Krisztusban 
volt, vagyis hogy az a szeretet le
gyen bennünk, ami Krisztust átha
totta egész földi életében, minden 
cselekedetében. A levágott venyi
ge már nem képes átvenni a szőlő
tőkéből az életadó nedveket, el
szárad, már semmire sem jó, a tűz
re vetik. A  Krisztustól elszakadó 
ember is kiszárad, s ha nem kap 
erőt ahhoz, hogy keresztyén szere- 
tetben éljen, nem képes arra, hogy 
igazán szeresse felebarátját. Ezért, 
hogy erre erőnk legyen, marad
junk Krisztusban.

A Krisztusban való megmaradás 
feltétele, hogy hallgassuk az ő  be
szédét. Jézussal kapcsolatban ma
radni úgy lehet, hogy figyelünk rá, 
hallgatjuk igéjét. A  legtöbb embe

ri kapcsolat megszakadása ott kez
dődik, hogy megszakítjuk a kap
csolattartást a beszélgetés meg
szüntetésével. Nem szólunk egy
máshoz, elkerüljük egymást. A ke
resztyén ember életében is azzal 
indul el a Krisztustól való elszaka
dás folyamata, hogy elszakadunk 
az igétől, nem hallgatjuk es nem 
olvassuk Isten igéjét. A lélek kiszá
radásának legfőbb oka, hogy nem 
járunk templomba, nem olvassuk a 
Bibliát, nem engedjük a Krisztus 
erejét lelkünk vérkeringésébe árad
ni. Pedig beszéde biztatás, bátorítás 
az élet harcában, erő a bizonytalan
ság, kétségeskedés, kétségbeesés 
útvesztőjében. Hasznos segítség, 
útmutatás lehet a szülő, házastárs, 
barát tanácsadó szava, mennyivel 
inkább ilyen a keresztyén ember 
számára isten igéje. Aki erre épít, 
nagy erőt nyer, bármit akar, kérhe
ti és megadatik neki.

A Krisztusban való élet soha
sem lehet öncélú. Nem azért kell 
és lehet a Krisztussal való kapcso
latot ápolni, hogy a mi életünk le
gyen könnyebb vagy szebb. Aki 
Krisztus tanítványaként akar élni 
ebben a világban, annak mindig túl 
kell néznie önmagán. Észre kell 
vennie a másik embert, akivel 
együtt jáijuk az élet útját. A ke
resztyén ember élete akkor gyü
mölcstermő élet, amikor a másik 
ember, a felebarát élete is fontossá 
válik, sőt fontosabbá, mint a saját 
élete. Ez a tanítvány élete számára 
természetes krisztusi követelmény 
akkor válik valósággá, amikor ez a 
Krisztusban maradás következmé
nyeképpen, Isten ajándékaképpen 
valósul meg. Jézus azt mondja: 
„Ha megmaradtok énbennem, és 
beszédeim megmaradnak tibenne-
te k ...”, akkor lehet életünk gyü
mölcstermő, mások számára is 
hasznos keresztyén élet, amely Is
ten dicsőségét hirdeti.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Megváltó Urunk! Köszönjük élete

det is értünk adó szeretetedet. Áldunk 
azért, hogy kész vagy szereteted erejét 
nekünk ajándékozni. Ne engedd, hogy 
tőled elszakadjunk, igéd elől elzárkóz
zunk, s levágott venyigék módjára el
száradjunk. Add, hogy áradjon éle
tünkbe a Te megújító erőd, hogy általa 
sok gyümölcsöt tere nyűnk, a szeretet 
gyümölcseit, amelyek gazdaggá tehetik 
mindnyájunk életét kegyelmed által a 
lé  dicsőségedre. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. Január 28.

L, Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szüas Attila; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Madocsai Miklós; 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. de. 
fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, in ., 
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; 
Csillaghegy, IU., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; 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.) Zászkaliczky Péter; de. 11. 
(úrv.) Pintér Károly; du. 6. Pintér Károly; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Nagy Zol
tán; v m ., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Gé
za; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VHI., Vryda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Thmás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny lámás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8.; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 1«. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. 
Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. (úrv.) Rőzse István; Budahegyvidék, 
XD., Daresay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Szé- 
chey Béla; de. 11. (úrv.) Ihkács József; du. 
fél 7. dr. Széchey Béla; Xm ., Kassák Lqjos 
u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XÚ1., 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György;
XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.); XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10.; Pestújhely, XV, Temp
lom tér de. 10. Bízik László; Rákospalota,
XV, Juhos u. 28. Kistemplom de. 10. Szabó 
István; 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. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVII., Ifessedik tér 
de. 9. dr. Selmeczi János; Rákocsaba, XVII., 
Péceli út 146. de. 9. Kósa László; Rákoske
resztúr, XVn., Pesti út 111. de. fél 11. dr. 
Selmeczi János; Rákosliget, XVII., Gázon 
Gyula u. de. 11. Kósa László; 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 Bulcsú: 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. templom) de. 
9. Solymár Gábor.

VÍZKERESZT UTÁNI UTOLSÓ 
VASÁRNAPON a liturgikus szín: zöld.

A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
lPt 1,10-12; az igehirdetés alapigéje: 
Jn 15,6-8.

„ERŐS VAR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán január 29-én, hétfőn 1340 
órakor. Előtte 13.20 órakor evangéli
kus korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz. 

január 27. szombat: Reménységünk
-  rádióshittan.

január 28. vasárnap: Elővízcseppek
-  Gáncs Aladár.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a Magyar Televízió feb
ruár 4-én, vasárnap a TV 1-en 15.35 
órai kezdettel. Az adásban beszámolót 
láthatunk a csepregi emléknapról.

HAZAI ESEMENYEK

NE FÉLJ SZERETNI

Sándor a tsz fuvarosa volt. Ab
ban az évben a tsz nagy területen 
termelt cukorrépát. Közeledett a 
karácsony, és még sok répa volt 
kinn a földeken. Az elnök meg
parancsolta, hogy a fuvarosok a 
karácsonyi ünnepekben is hord
ják a répát a vasútállomásra. 
Sándor szelíden, de határozottan 
mondta, hogy ő a karácsonyt a 
templomban tölti. -  Kevesebb fi
zetést kapsz, a prémiumod egé
szen elvesszük -  hangzott a fe
nyegető válasz. -  Isten adja ne
kem a mindennapi kenyeret, tő
letek nem félek. Őt félem, aki ne
kem erőt, egészséget és négy 
gyermeket adott. Neki akarom 
megköszönni az ünnepben, hogy 
az elmúlt évben annyi jóval m eg
áldott! -  Jó, majd meglátjuk, mit 
ad neked az az Isten, akit te sze
retsz... 1  volt a durva válasz. 
Sándor karácsonykor templomba 
ment, emiatt nem kapott prém iu
mot, fizetést is kevesebbet szá
moltak neki. -  De Isten gazda
gon jutalmazta. Mind a négy 
gyermekének összkomfortos la
kást épített, mire azok családot 
alapítottak. Ünnepenként gyer
mekeivel és unokáival együtt ma
gasztalta Teremtőjét. -  Nem szé
gyenlem szeretni Istenemet ott
hon és munkámban, m ert ő már 
akkor szeretett engem, amikor 
még meg sem születtem. -  így 
vallott Sándor 1978-ban népes 
gyülekezet előtt.

1820-ban fula-négerek, kegyet
len m oham edán rabszolgavadá-

...Istent
szók megtámadták Osogun afri
kai városkát. A  védekező férfia
kat megölték, a nőket és gyerme
keket, közöttük egy Adsai nevű 
10 éves fiút a portugál rabszolga- 
kereskedőknek eladták a tenger
parton. Másnap a portugál hajó 
sok négerrel Amerika felé indult. 
A nyílt tengeren egy angol hadi
hajó feltartóztatta, a rabszolgá
kat kiszabadította. A  szerencsét
len foglyokat egy afrikai kikötő
ben átadták az evangéliumi 
missziónak. A misszió a felnőt
teknek élelmet, ruhát és otthont 
adott, a gyermekeket taníttatta. 
Adsai szorgalmas volt. Szíve tele 
volt Isten iránt hálával, hogy éle
tét megmentette a rabszolgaság
tól. Megismerte a Bibliát, konfir
mációja előtt megkeresztelke- 
dett, a keresztségben felvette a 
Crowter Sámuel nevet. Kitanulta 
az asztalos mesterséget. A  misz- 
szió felismerte szorgalmát, tehet
ségét, 30 éves korában Angliába 
küldte, hogy ott lelkészi tanul
mányokat folytasson. Hazajövet 
visszament hazájába, ahol Abeo- 
kuta állomáson feleségével együtt 
hirdették Isten szeretetét.

A  misszió a Niger folyó men
tén új m unkába kezdett, ennek 
vezetését Crowter Sámuelre bíz
ták. Á ldott és eredményes mun
kája nyomán Londonban püs
pökké szentelték. Ő lett a világon 
az első protestáns néger püspök. 
Élete végéig bátran hirdette: Ne 
félj szeretni Istent, ő a te megtar
tód, bízd rá magad, életed, bízd

rá lelked üdvösségét. Aki hisz 
őbenne, aki szereti Megváltó Is
tenét, annak helyet készített a 
mennyországban. 70 évvel a fog
ságba hurcolása után 1891. de
cember 31-én fejeződött be földi 
élete. A  rabszolga fiúból lett né
ger püspök megérkezett Isten 
örökkévaló országába.

Ne félj szeretni Istent... ne félj 
szeretni Istent. Kitüntetés, hogy 
szeretheted őt. Az ember életét 
nem az teszi boldoggá, ha vala
mit, hanem ha valakit szeret. Is
ten születésed pillanatától szere- 
tetébe fogadott. Keresztséged 
szeretetének pecsétje. Ne félj 
szeretni Istent.

ZENÉS ÁHÍTAT
Január 28-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban 
PETRSEFL

Joh. Seb. Bach, Pb. E. Bach és 
Domenico Scarlatti 

műveket ad elő csembalón.
A belépés díjtalan.

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let szokásos összejövetelén -  1996. ja
nuár 29-én du. fél 6-kor a Kelenföldi 
Gyülekezet Tanácstermében (XI., 
Bocskai út 10.) „Beszámolók és ter
vek” címmel beszélgetést és imaközös
séget tartunk. Marseille-ről Ihrig Dé
nes, a tervekről Szentpétery Mariann 
tájékoztat, áhítatot tart Bencze Imre.

Erre a fontos alkalomra szeretettel 
várja a külmisszió barátait és az érdek
lődőket a Vezetőség.

BUDAPEST-CINKOTA
„O reád vár...” címmel zenés áhítat 

lesz február 11-én, du. 5 órakor a 
Bp.-cinkotai műemléktemplomban. A 
HERMONS együttes előadja Győri 
János Sámuel Karácsonyi oratóriumát.Brebovszky Gyula

MEGHÍVÓ
MEGEMLÉKEZÉS LUTHER HALÁLÁNAK 

450. ÉVFORDULÓJÁRÓL
A MAGYARORSZÁGI LUTHER SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE

A Magyarországi Luther Szövetség 1996. február 9-én és 10-én a jubileumi Lu- 
ther-év jegyében ünnepi közgyűlést tart Sopronban, Luther Márton halálának 
450. évfordulója alkalmával, amelyre a szövetség tagjait és minden érdeklődőt 
szeretettel meghívunk.

Program: Pénteken du. 6. órakor szeretetvendégség, bemutatkozás, emlékezés 
vetítettképes előadásban, énekkar szolgálata, esti áhítat

Szombaton Mi kérdezzük Luthert -  Luther kérdez minket Előadás: dr. Reuss 
András a MLSZ elnöke.

A MLSZ közgyűlése -  beszámoló, tisztújítás.
Az evangélikus Sopron bemutatása, msyd záróistentisztelet Csepregi András 

lelkész szolgálatával.
A közgyűlés és megemlékezés helye: Evangélikus Líceumi Diákotthon, Sopron, 

Mátyás király u. 21. (a vasútállomástól 2 percre). Itt kaphatnak szállást az írás
ban jelentkezők. Legkésőbb 1996. január 30-ig várjuk a résztvevők jelentkezését a kö
vetkező címre: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), 9400 Sopron, 
Széchenyi tér 11. Az írásban jelentkezők részére kedvezményes áron biztosítunk 
szállást és három étkezést 875 forintos áron. Aki külön csak ebédet kér, annak 
költsége 200 forint.

t

(A templom megközelíthető az Örs ve
zér térről induló 45-ös autóbusszal.)

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesületben január 30-án, kedden 
du. 5 órakor bemutatkozik a CREDO 
című, újonnan indult evangélikus fo
lyóirat. (OMIKK székház, VIII., Mú
zeum u. 17.).

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája január 28-án: Imád
kozzunk a bűnüldöző szervekért és 
tagjaikért, hogy a fáradságos és a társa
dalom által nem az érdemeik szerint 
becsült tevékenységük során mindig 
tudjanak különbséget tenni a gonosz
tevő és a szerencsétlen ember között.

A Leprások Világnapján január 28- 
án a Magyarországi Lepramisszió 
Budapesten délután 4 órakor a Pasa
réti református templomban (Torockó 
tér) tartja ökumenikus összejövetelét. 
Ez alkalommal Herta Burgstaller -  aki 
az afrikai Kamerunban teljesített szol
gálatot a leprások között -  tart vetített
képes előadást és tájékoztató hangzik 
el a lepra jelenlegi világhelyzetéről.

HELYESBÍTÉS
Az orosházi esperesiktatásról szóló 

cikkben (jan. 14.) szereplő kórus neve 
helyesen: Az orosházi 2. sz. Általános 
Iskola Evangélikus Egyházi Tagozatá
nak Pedagógus Énekkara, Dénes 
Lászlóné tanár-karnagy vezetésével.

Pihenjen Sopronban az EVAN
GÉLIKUS VENDÉGHÁZ (Sopron, 
Zerge u. 26.) 2-4 ágyas összkomfortos 
szobáiban.

Marcius 1-ig rendkívüli kedvez
mény: szállásdíj reggelivel bruttó 900 
Ft/fő.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbotlyán, 
Rákóczi út Í19. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

Étkezés megoldható.
A közeli Ausztriában kirándulási, 

síelési lehetőség!
Szálláshely foglalható Kiéli Erzsé

betnél a (99) 316 214-es telefonszá
mon.

TORONYÓRÁK
KAPCSOLÓÓRÁK  

HARANGOZÓGÉPEK  
CT.: K ovács Je n ő

8 0 0 0  S zékesfehérvár, K o ssu th  u . 6 . 
TelTFax: 2 2 /3 1 2 -2 3 5  

Cégünk által készített m echanikus berendezések  
+ legkorszerűbb ném et elektonika = 

kitűnő ár/teljesK m ény viszony 
Legkorszerűbb rádióvezérlésű Fő óra a  tem plom  m inden  
elektrom os kapcsolási feladatait ellátja :
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tütés, világítás, klíma, orgona,

HARANGOZÓGÉPEK 60-KG-tól 7000 KG-OS HARANGOKHOZ < g
I Kedvező fizetési feltételek! |
I Cégünk a PERR0T német loronyóragyár képviselete B

Evangélikus /fáefs. 
Élet M n )

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.
(960040/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3400 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 38 USD 
légipostával: 43 USD 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza! .

T 0 R E L

t ,V



Evangéliku 61. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 
1996. FEBRUÁR 4.

HETVENED
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS 
_____HETILAP

ARA: 35 FT

Ne gondoljátok, 
hogy menten csodák történnek, 

ha itt-ott megtisztelitek Istent• 
imádságotokkal. 

Kell, hogy egész életetek 
szünet nélküli imává magasztosuljon.

Bánk József

A TARTALOMBÓL '
SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK 

ÖRÖMMEL!

HÍREK NYÍREGYHÁZÁRÓL

HAITI MÚLTJÁRÓL

JUBILEUMI VILAGGYULEST TART 
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG 1997-ben

Ötvenéves lesz jövő évben a Világszövetség. 1947-ben a svédországi Lundban alakult meg azóta nyolc nagygyű
lést tartottak, melyek közül nekünk magyaroknak a legemlékezetesebb a VII. volt, a budapesti. Most a kilencedikre 
készülnek, melyet 1997. július 8-16. között Hongkongban tartanak 

A  genfi központban már elkezdődött a szervezés, megalakult a „stáb”, melynek feladata minden téren a pontos elő
készítés. A  szervezőbizottság vezetője Yvonne Dahlin (Coordinator), aki a svéd egyház küldötteként dolgozik a köz
pontban. A  szervezőbizottságban fiat felelős dolgozik a következő területeken: a nagygyűlés programja, istentisztele
tek (spirituális rész), anyagi ügyek, kommunikáció (sajtókapcsolatok), előgyülések szervezése és a logisztikai csoport.

elő léptetésü n k
M l 5 ,1 4 -1 6

Sok mindent elmondhatna rólunk életünk Ura 
„Ilyenek vagytok ti” jelmondattal, amit behúzott fej
jel hallgathatnánk, s okkal. Ám igénkben szédületes 
„előléptetéssel” lepi meg tanítványait: „Ti vagytok a 
világ világossága” -  holott Jn 8,12-ben bizony mást 
mond: „Én vagyok a világ világossága!” Csak nem té
veszt össze minket önmagával? A vízkereszti ünnep
kör a Krisztusban megjelent Fényt hirdeti, s azt, hogy 
akik őt befogadják, „világosság fiai” lesznek. Hiszen, 
aki feltámadt a lelki halálból, azon ez „holtbiztosán” 
meglátszik. Lehetetlen elrejteni! Valóban keresztyén
nek lenni rangos elkötelezés:

Tükröztethetjük a jézusi fényt. Ahogy a tükörnek 
nincs önálló ragyogása, úgy belőlünk sem származhat 
örök értékű életvilágosság -  a hitre jutottak nem „saját 
termésű” olykori s gyarló fénypótlékaikkal szolgálnak, 
hanem Jézusuk meleg napsugarával. De az igazi tün
döklést is csak a feléje forduló tükör közvetíti. Sokan 
fájlalják, hogy -  amint azt például Nietzsche vagy 
Gandhi megfogalmazta -  a keresztyének nem látsza
nak elég megváltódnak. S amikor ez így is van, akkor 
annak az oka az igazi fényforrás hiánya, illetve az, hogy 
nem irányulunk őrá.

Életünk Gazdája helyünkre tesz: „lámpatartóra”, 
szem elé, mert túl sok az egzisztenciális sötétség. Iszo
nyú mértékben hiányzik a szerény, de hiteles világos
ság, s fenyeget a hideg éj. Csak pár szót végül Remé- 
nyik Sándor egyik verséből:

Voltam-e én, vagytok-e ti 
Lesznek-e ők 
Fáklya a verem előtt?

Bodrog Miklós

A genfi központ egyik szobájában a kommunikáció 
felelősével, Anneli Janhonennel beszélgettünk a köze
ledő eseményről.

-  Mennyire biztos a nagygyűlés helye, megtartásá
nak lehetősége? Ezt azért kell megkérdeznünk, mert 
köztudott, hogy néhány nappal a tervezett időpont 
előtt, 1997. július elején szűnik meg Hongkongban 
az angol koronagyarmat fennállása, és a terület Kí
na része lesz. Vajon ebből származnak-e nehézségek 
a nagygyűlésre nézve? Anneli Janhonen megnyugta
tott, hogy éppen e napokban utazik Ishmael Noko 
főtitkár Hongkongba, ahol a jelenlegi vezetőkkel, 
majd tovább Kínába, ahol az új hatalom képviselői
vel fogja tisztázni a helyszín, a kommunikációs, ellá
tási, szálláslehetőségek dolgát és különösen is a ví
zumkérdéseket, hogy minden delegátus kapjon be
utazási lehetőséget. Minden reményünk megvan ar
ra, hogy nem lesz zökkenő a megrendezés tekinteté
ben.

-  Hogyan került sor éppen Hongkongra? -  A meg
hívás a Kínai Lutheránus Egyházak Hongkongi Szö
vetségétől érkezett. Ennek a szövetségnek négy tag
egyháza van. Múlt év végén ők is megalapították már. 
előkészítő bizottságukat, melynek elnöke: dr. Lám  
Tak-Ho lett. Ez lesz az első nagygyűlés Ázsia terüle
tén. A döntést segítették azok a kihívások, melyek a 
missziói területről érkeznek a világszövetséghez ép
pen az ázsiai evangélikusok helyzetével, életével kap
csolatosan.

-  M i lesz a nagygyűlés témája? -  A  mottó így hang
zik: „Krisztusban -  tanúságra hívattunk el. ” Ezt a témát 
fogja megbeszélni a kb. 1000 résztvevő, akik között 
ott lesz a tagegyházak 400 hivatalos küldöttje. (A vi
lágszövetségnek különben jelenleg 68 országból 122 
tagegyháza van.) Mit jelent az elhívatás? Hogyan él az 
egyház tanúságtétele a mai világban? A misszió, a fej
lődés, a béke és az emberi jogok, valamint az ökume- 
né ügye mellett az érdeklődés körébe kerülnek majd 
az ázsiai missziói valóság, és Kína vonatkozásában a 
kívánságok is.

-  A z előkészületből és a programból jut-e feladat ne
künk, mint tagegyháznak is?

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
Kelet-Európa evangélikus egy

házairól kaptunk híreket, a Szent- 
pétervárott megjelenő „Der Bote” 
című kétnyelvű (német-orosz) 
egyházi újság lapjain. Oroszország 
és a FÁK államai, valamint a Bal
tikumon élő evangélikusok életé
ről, ünnepeiről és gyarapodásáról 
kaphatunk tájékoztatást.

A Volga menti Szaratovban múlt 
év augusztusában 3. zsinatát tartot
ta az Európai Oroszország Evan
gélikus Egyháza. Siegfried Springer 
lelkész, aki püspöki vizitátorként 
vezeti az egyházkerületet, beszá
molójában 150 gyülekezetről szólt, 
melyek a Kaliningrádtól (Königs
berg) az Urálig és az Északi Jeges
tengertől a Kaukázusig terjedő ha
talmas ország területén élnek szét
szóródva. Egyes gyülekezetek még 
a régi tradíciót hordozzák, de a leg
több már az utolsó években alakult 
szervezett gyülekezetté. A zsinat 
folytatta az előző évben megkez
dett szervezési munkát: a meglévő 
négy esperesség -  Kaliningrád, 
Szentpétervár, Moszkva és Kamy- 
schin -  mellett szervezik Ulja- 
novszkban, Permben, Szaratovban 
és az Észak-Kaukázusban az espe- 
rességeket. (DI-M LB)

Tbilisziben Eduard Schewamad- 
ze elnök rendeletben biztosította 
az evangélikusok számára, hogy a 
régi német temető területén temp
lomot létesíthetnek. Szeptember

25-én letették az új templom alap
kövét. Az építésben német evan
gélikusok segítenek.

A lelkészhiány ezeket az egyhá
zakat is nehéz kérdés elé állítja. 
Korábbi gyülekezetvezetők több 
gyülekezetben a kivándorlást vá
lasztották és elköltöztek, anélkül, 
hogy gyülekezetvezetői tapasztala
taikat átadták volna. Utódok kép
zésére Kirgíziában Kantban szemi
náriumot alapítottak (Predigerse
minar), ahol a már szolgálatba lé
pett, vagy ezután belépő jelentke
zőket gyakorlati képzésben részesí
tik. Keresztelés, konfirmálás, ige
hirdetés és vasárnapi iskola-vezetés 
terén folyik a szemináriumi képzés.

„Kerekeken mozgó klinika” 
működik Kazahsztánban. A z  Ame
rikai Missouri Synod Evangélikus 
Egyháza az evangélium hirdetése 
mellett fontosnak tartja, hogy 
egészségügyi ellátásban is segítse 
az ott élőket. Egy hatalmas kere
keken guruló „trailer” járja a tele
püléseket. Felszereléséhez tartoz
nak a legegyszerűbb eszközöktől 
kezdve a röntgenkészülékig és az 
ultrasugárzást végző készülékig 
minden fontosabb orvosi felszere
lés. Menetrend szerint jelenik meg 
a „klinika” az egyes településeken 
és addig marad egy helyen, amíg 
gyermekeket, terhes asszonyokat, 
más betegeket kiszolgálhat. Két 
fogorvos is utazik a kórházzal. 
Szolgáltatásuk ingyenes és termé
szetesen nem csak keresztyéneket,

de minden jelentkezőt megvizsgál
nak és gyógyítanak.

*
Az Äthiopiai Mekana Jesus 

Evangélikus Egyház már 1994-es 
statisztikájában 1 millió 620 ezer 
egyháztagot számlált. Ez abban az 
évben kb. 350 ezres gyarapodást je
lentett. M ost 1995 végén újabb 
234 083 új tagról adtak számot, így 
számuk már megközelítette a két 
milliót. (LWI)

A Lutheránus Világszövetség ki
adta jelentését a tagegyházak 
1995-ös létszámáról. A 122 tagegy
házban összesen 56 622 336-an, a 
világszövetségen kívüli egyházak
ban összesen 3 625 270-en élnek. 
A  világon élő evangélikusok lélek- 
száma ilyen módon összesen 
60 247 606.

Legtöbben Európában élnek 
(több mint 37 millió), azután kö
vetkezik Afrika (7,8 millió), ahol 
legerősebb az évenkénti gyarapo
dás. Észak-Amerika 5,5 millió, 
Ázsia 4,7 millió és Latin-Amerika 
1,1 millió evangélikus gyülekezeti 
tagot mutatott ki.

Európában a lélekszám tekinte
tében a Németországi Evangélikus 
Egyházak vezetnek (14,2 millió), 
Észak-Amerikában 8,4 millió 
evangélikus él (de nem mindegyik 
egyház tagegyház a LVSZ-ben), 
ezután következnek: a svédek (7,6 
millió), a finnek (4,5 millió), a dá
nok (4,5 millió) és a norvégok (3,8 
millió). (LWI)

-  Igen. A programfüzetet szeretnénk ez év köze
pére kibocsátani. Négy nyelven jelenik meg (a négy 
hivatalos nyelv: angol, német, francia és spanyol), és 
lesz rá mód, hogy akár fordításban is megjelenhessen 
a tagegyházakban. Ezt az 1996/97-es munkaévben fel 
lehet majd használni bibliaórai, meditációs anyagként 
a gyülekezetekben. (Igyekszünk megvalósítani mi is. 
Szerkesztő.)

Ide tartozik még az is, hogy öt kontinens terüle
tén lesz ún. előgyűlés (pre-assembly). Észak-Ameri
kában Kanadában, Európában Varsóban, Ázsiában 
Szingapúrban, Afrikában Johannesburgban és Latin- 
Amerikában Santiagóban (Chile) tartanak ilyen 
összejövetelt, és amint nálunk is volt, a nagygyűlést 
egy ifjúsági előgyűlés előzi majd meg, ez Bangkokban 
(Thaiföld) lesz (június 30.-július 4.), és innen egye

nesen mehetnek az ifjúság képviselői majd Hong
kongba.

Az ötvenedik, jubileumi nagygyűlés előkészületei tehát már javában folynak. Igyekszünk majd olvasóinkat ezu
tán minden fontos eseményről tájékoztatni és a kiadott dokumentumokat megismertetni. Am it azonban e híradás 
után mindannyian tehetünk és tennünk is kell, az az imádságban való közösségvállalás; a rendező ország maroknyi 
evangélikusságáért és a világ evangélikusságának közös tanúságtételéért való könyörgés.

Tóth-SzöllSs Mihály

Utón az egység felé
Az ökumenizmus századunkban 

az Egyházak Világtanácsa és a II. 
Vatikáni zsinat törekvései nyomán 
korszak-meghatározó tényezővé 
vált. Egyre gyakrabban találkozha
tunk oly kereszt(y)én(y)ekkel, 
akiknek szavai, tettei, élete az egy
ség felé vezetnek. Nem a külön
böző egyházak tanításait összehan
goló hívőkre gondolunk, hanem 
azokra, akik az emberi kapcsolatok 
elmélyítésének buzgó apostolai. 
Az ellentétek feloldásához vezető 
út elsősorban „embertől emberig” 
vezet: találkozások, beszélgetések, 
vendégszerető meghívások adnak 
erre alkalmat. Maga Jézus szólít fel 
minket, hogy az ő nevében kell új
ra és újra összejönni. Ennek szelle
mében gyűltek össze ez év január
11-én azok a pedagógusok, akik 
Krisztushitükben az egység hét
köznapi munkálói.

Tizenkét iskola nevelőtestülete 
fogadta el a máriaremetei Ökume
nikus Általános Iskola meghívását. 
A  résztvevők csodálatos, új iskolá
ban lehettek együtt. Csere István 
igazgató elmondta, hogy az iskolát 
1995 szeptemberében adták át. 
Rekordidő alatt készült el a tizen
hat tantermes, speciális előadóter
mekkel felszerelt intézmény. Mi
után a vendégek megcsodálták az 
épületet, megkezdődött a prog
ram. Bánki Gábor tanár vezetésé
vel az egyházak énekei szálltak az 
ég felé. A  bevezető áhítatot Zila 
Péter fóti református lelkész tartot
ta. Hangsúlyozta, hogy bizalmun
kat az Úrba kell vetni, esendőek 
vagyunk, de esendőségünkben is 
mindig megvan a lehetőség arra, 
hogy a Forráshoz visszatérjünk.'

A bevezető áhítat után két 
előadást hallgathattak meg a jelen
lévők. Az elsőt dr. Harmati Béla 
evangélikus püspök, a Magyaror
szági Egyházak Ökumenikus Tkná- 
csának elnöke, a másodikat pedig 
Balás Béla kaposvári katolikus me
gyéspüspök tartotta. Mind a két 
előadás magával ragadta a hallga
tóságot. Mindegyikük a saját 
életéből is hozott példákat, így tud
ták még hitelesebbé tenni monda
nivalójukat. Közvetlen hangnem
ben adták elő gondolataikat, és 
érezni lehetett, hogy az ezeréves 
oktatás évében milyen nagy jelen
tőséget tulajdonítanak az egyházak 
felelős vezetői az iskolának.

Harmati püspök előadásának a 
címe: „Ökumené a pedagógiai gya
korlatban”. ^  ökumené görög

szó, amely a lakott föld teljességét 
jelenti. Régen minden egyház, gyü
lekezet élte a saját életét, informá
ciók hiányában nem is igen tudtak 
egymásról. Az ökumené igazán a 
missziós munkával kezdődött meg. 
Századunkban a háborúk is köze
lebb hozták egymáshoz az egyhá
zakat, főleg segélyek szervezésé
ben, elosztásában. Magyarorszá
gon is tapasztalhatók a közeledés 
jelei: Debrecenben történt meg az 
a példa nélküli ökumenikus ese
mény, hogy a katolikus egyház 
legfőbb vezetője fejet hajtott a pro
testáns gályarabok emlékműve 
előtt. Az Ökumenikus Tanács, il
letve a magyar egyházak együtte
sen emlékeztek meg a kassai vérta
núkról és helyezték el a megemlé
kezés koszorúját az esztergomi 
emlékműnél. Csepregen protes
táns és katolikus főpapok -  köztük 
a pápai nuncius -  és a város együtt 
emlékeztek az 1621-ben megölt 
1223 evangélikusra.

Az ökumené a pedagógiában azt 
jelenti, hogy az egyházi iskolák 
negyven év után a krisztusi hitigaz
ságokat újra taníthatják. Tbdjon a 
felnövekvő generáció azokról az 
egyházi ünnepekről, amelyek az 
ezeréves múltunkhoz kapcsolód
nak. Az egyházi fogalmakkal le
gyenek tisztában. Javasolta az 
előadó, hogy az egyházak fonto
sabb kérdésekben együttesen ala
kítsák ki álláspontjukat, hiszen ma 
az erőszak, az embertelenség és a 
szex terjed. így jelzést is adnának a 
társadalomnak.

Fontos a másság elfogadása a 
Krisztusban hívők között. Olyan 
pedagógusokra van szükség, akik 
sokat tudnak adni, olyan tanítvá
nyokat neveljenek, akik áldozato
kat is képesek hozni. Keresni és 
kérdezni kell, hiszen a jó pedagó
gus mindenkitől tanul. Idézte a 
püspök Jézus főpapi imáját: „De 
nem értük könyörgök csupán, ha
nem azokért is, akik az ő szavukra 
hisznek énbennem, hogy mindnyá
jan egyek legyenek úgy, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, 
hogy ők is bennünk legyenek, és hogy 
elhiggye a világ hogy te küldtél en
gem. ” (Jn 17,20-22)

Balás Béla püspök előadásának 
címe: „A világ egysége -  a pedagó
gia egysége.” Saját tapasztalatai
ból és az irodalom segítségével fel
vázolta az „ideális” pedagógus ké
pét. Hangsúlyozta, hogy ébred
jünk fel negyvenéves állmunkból.

Sebeket kell gyógyítani, hidakat 
kell építeni, így majd lassan meg
indul ember és ember között a 
kommunikáció. Nem kell félteni 
Magyarországot attól, hogy az egy
házak kisajátítják, hiszen azokat a 
saját bibliai törvényeik korlátoz
zák. A pedagógusnak ne legyen 
identitászavara. Nincs joga leérté
kelni önmagát, és korunk kihívásá
val szembe kell néznie. Hivatása a 
papsággal rokon, hiszen mind
egyik leginkább a magatartásával 
tanít.

A  pedagógus egy felépítendő 
székesegyházat hordoz a szívében, 
ez pedig maga a gyerek! Az így fel
épült székesegyházból, azaz a 
gyerekből istentisztelet, élet és kul
túra árad szét. Célját a nevelő sze
retettel, kedvességgel, humorral, 
jó értelemben vett fegyelemmel ér
heti el. Fontos, hogy a tantárgyát, 
illetve önmagát megszerettesse. A 
kornak megfelelően kell beszélni a 
hitről, amelyet minden pedagógus 
a maga területén átad. Éhhez kell 
a meggyőződés és nem a semleges
ség hangoztatása.

A jó iskolában nemcsak oktatás 
folyik, hanem nevelés is. Az elmé
letet gondos nevelési terv egészíti 
ki, amelyet életkori sajátosságokra 
kell lebontani, utána jöhet az alkal
mazás. A mai gyerekek hamar ser
dülnek, hamar is rontanak el sok 
mindent, pesszimizmusra hajlamo
sak, bátorításra szorulnak. Ä  püs
pök a következő biztatással zárta 
beszédét: „Ma pedagógusnak len
ni, prófétai lélekkel szolgálni, sem
mi fizetésből élni, ez a teremtő 
Szeretet megnyilvánulása. Önök
ben elkezdődött valami, s így a 
semmit is élővé tudják alakítani.”

Az előadások után könyörgések 
következtek és Lőrik Levente bap
tista teológiai hallgató mondott 
befejező imát.

A program végeztével pedagó
gusok még sokáig együtt maradtak. 
Volt miről beszélniük. így búcsúz
tak egymástól: ,Akkor jövőre is
mét jövünk!”

A nevelő nem felejtheti a zsoltá- 
ros szavait: „... akik könnyek közt 
vetnek -  az aratáskor majd örven
deznek ” (Zsolt 125,5)v Senki sem 
kapott ígéretet az Úrtól, hogy 
munkája gyümölcsét már itt, 
evilágban élvezheti. De tudja azt, 
hogy -  bár szorgalmasan ültet és 
öntöz I  a növekedést az Isten adja. 
(lK or 3,6)

Szilágy' Csaba
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JOSEF OSTERWALDER:

Nagydolgozat
Péter dobol az ujjaival,
Ági idegesen gyűrögeti zsebkendőjét, 
Miklós papírzacskóval zörög.
Mindenki ideges,
mert dolgozatot fogunk írni.
Viszket az orrom, 
a nyakam, 
zúg a fülem.
Istenem,
Te ilyenkor is látod, 
mi van velem?
Ott vagy velem,
amikor a ceruzám végét rágcsálom 
és beletörik a bicskám a számtanpéldába? 
Szeretném, 
ha ott lennél.

TEM PLOM I SÉTA -  KICSINYEKNEK

Az istentisztelet
A szószék úgy néz ki, mint egy kisebbfajta erkély. 

Azt a célt szolgálja, hogy a lelkészt mindenhonnan jól 
láthassák. Ami pedig még fontosabb, hogy amit mond, 
az egész templomban hallható legyen. A szószékről a 
lelkész mindenkit lát, és őt is mindenki látja. Néha 
persze ez kellemetlen is lehet, hiszen ki az, aki örül, ha 
sugdolózáson vagy bóbiskoláson érik?

A lelkész felolvas a Bibliából, és arról beszél, hogy 
mi Isten üzenete a számunkra. Ezt a beszédet nevezik 
prédikációnak. A lelkész hosszú fekete öltözéket visel, 
amit Luther-kabátnak neveznek. Régen ilyen ruhában 
jártak a tudósok. Van, ahol a lelkészt lelkipásztornak 
is nevezik.

A gyerekeknek nem mindig könnyű végig odafigyel
ni az istentiszteleten. Van, ahol éppen ezért a gyere
keknek külön tartanak gyermek-istentiszteletet, vagy 
más gyermekalkalmakat. Ott nem csak hallgatniuk 
kell, de meg is szólalhatnak.

Az istentiszteletek régi, több száz éves múltra tekin
tenek vissza. Minden Jézus Krisztusban hívő ember 
számára fontosak, és azok is voltak. A templomi éne
keket koráloknak nevezik. Olykor még az orgona kísé
retével is nehéznek tűnnek. Néha a lelkész kicsit 
hosszan prédikál, ilyenkor vannak, akik már nem is 
tudnak odafigyelni. Bizony, még a „nagyoknál” is elő
fordul ilyen.

Sokak számára a legszebb része az istentiszteletnek 
az imádság. A  keresztyének nem csak magukért imád
koznak, de minden emberért az egész világon.

A templomban nem mindig csak korálokat énekel
nek. A fiatalok szoktak gitár kíséretével is énekelni. 
Ezek a dalok általában vidámak és lendületesek. Tálán 
még a gyerekek is jobban élvezik az ilyen alkalmakat. 
„Jó dolog”, mondja Bence, „ha az istentiszteleten nem 
csak az idősekre, de a fiatalabbakra is gondolnak.”

JÁTÉKTÁR
Jézus egyszer egy elgurult pénzdarabról mondott 

példázatot. Az érme tulajdonosa nagy buzgalommal 
kereste az eltűnt pénzdarabot. A következő játék 
résztvevőinek hasonló a feladata.

A két csapat egy hosszúkás asztal két oldalán, egy
mással szemben foglal helyet. Mindkét csoport választ 
egy kapitányt. Az egyik fél játékosai kezüket az asztal 
alá rejtve elindítanak kézről kézre adva egy pénzér
mét. Akinél éppen nincs a pénz, természetesen az is

úgy tesz, mintha az nála lenne. így igyekeznek az el
lenfelet megzavarni. Kis idő múlva az ellenfél kapitá
nya „állj” vezényszóval megállítja a pénz útját. Ekkor 
a pénzt elrejtő csapat tagjai kezüket ökölbe szorítják, 
így az ellenfél nem láthatja, melyikük kezében rejtőzik 
a keresett érme. Az ellenfél kapitánya választ: „csap
va” vagy „csúsztatva”. Az előbbi azt jelenti, hogy a 
pénzt birtokló csapat minden tagja saját vezetőjük ve
zényszavára tenyerét gyors mozdulattal az asztalra 
csapja. A csúsztatás azt jelenti, hogy a tenyereket las
san, az asztallap szélétől kell rácsúsztatni az asztalra. 
Ha ügyesen csinálják, a pénzérme nem csörren meg. 
Az ellenfél feladata, hogy kitalálja, melyik kéz alatt 
bújik meg a keresett pénzdarab. A tippelő csoport ta
nácskozhat, de a végső tippet a kapitánynak kell Jd- 
mondania. Ha eltalálták, ők kapnak pontot, és övék az 
elrejtés joga is. Ha tévednek, az a csapat kap pontot, 
amelynek sikerült jól eldugnia az érmét.

Ylumorzsák
A  fiatal teológus első prédikációja előtt roppant lám

palázas. Izgatottan járkál fe l s alá a sekrestyében. A z 
öreg harangozó vállára teszi a kezét:

-  Menni fog ez, tisztelendő úr! Magamról tudom, hogy 
van ez! Velem is ez történt, mikor negyven évvel ezelőtt 
először fogtam meg a harangkötelet.

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

a t a l q k n a k

N éhány gondolat a m ozgalom ról
(Január 14-Há számunkban közöl

tük Balogh György írását vitaindító
nak: „Miért beteg a magyar cserkészet 
-  illetve beteg-e a cserkészet?” Erre ér
kezett egyik reflexiót közöljük most.)

*
Örömmel és lelkesedéssel olvas

tam Balogh György csapatparancs- 
nok-cserkésztársam írását és kérésén 
felbátorodva döntöttem gondolata
im lejegyzése mellett. Bár fogadalom 
a cserkészszellemhez csak 1990 óta 
köt, közös csalódásunk az új cser
készmozgalomban megengedi, hogy 
a kudarc vizsgálatakor idősebb társa
im mellett megszólaljak.

Meglátásom szerint új mozgal
munk alapproblémáit pár pontban 
összefoglalhatjuk:

-  a nemzeti gondolat nem feltétle
nül azonos a konzervativizmussal

-  elitnek értelme és létjogosultsá
ga akkor van, ha mások ismerik el 
annak

-  a magyarság vállalása nem tűr 
alkut, paktumot.

Úgy gondolom, a magyar cserké
szet egyetlen örök érvényű és való
ban megváltoztathatatlan célja a 
nemzeti és keresztény szellem válla
lásának népszerűsítése. Minden más 
módszer, forma, alakiság csupán, 
mely alá kell rendelődjön a valódi hi
vatásnak. Elszomorodtam ezért csa- 
patparancsnok-cserkésztársam sora
in, hogy „akinek nem felelnek meg a 
cserkészet működési formái, felépí
tése stb., annak jogában áll ízlésének 
megfelelő egyesületet létrehozni... 
de ne akarja a cserkészetet eredeti 
mivoltából kifordítani.”

A cserkészet számomra nem ha
gyomány, hanem egy még megoldat
lan feladat rendezése felé elhivatott 
gondolat, melyet nekünk, nemzetben 
gondolkodó keresztény fiataloknak 
vállalni szabad, kell. Ha az új cser
készmozgalomban nincs helye a for
mát és felépítést esetleg megkérdő
jelező potenciális tagságnak, akkor a 
cserkészet nem lesz több avítt-félka
tonai és enyészetre ítélt sértődött 
osztagnál. Jóllehet, igazán tisztelem 
idősebb társaim véleményét és rend
kívül büszke vagyok arra, hogy tagja 
lehetek annak a közösségnek, mely
ben ők, a nemzetköziség buta évtize
dei előtt nagyszerűen, a kornak ma
gyar cserkészhez méltó választ nyúj
tottak, mégis úgy gondolom ma a fel
adathoz, nem a formához kell hűnek 
maradnunk. Vallom, hogy a történel
mi cserkészküldetésünk nem engedi 
meg, hogy a keresztény szellemiségű 
nemzetben való egészséges gondol
kodást, mint egyedüli kritériumot a 
régi mozgalom és a baseballsapka 
zubbonyharca váltsa fel. Feladatunk
hoz ma önálló- és alkotó gondolko
dásra képes erős egyéniségek a hite
lesek, kik vállalják a versenyt, kiket 
tehetségük és kiválóságra való törek
vésük irányít parancsok nélkül is a 
cél érdekében, melyhez erőt önbizal
muk, azt pedig Isten ad -  legyen bár 
Walkman fejükön, mikor délben 
megébrednek. A baloldal dühöngése

előtti mozgalom összes lépését és 
módszerét az adott lehetőségekre 
nézve helyeslem, ám ma nem tarta
nám korhű válasznak.

A nemzetnek való elkötelezettség 
nem elválaszthatatlan tehát a háború 
előtti konzervativizmustól, és téve
dés közöttük láncot feltételezni leg
inkább azért, mert bilinccsé válva 
megfojthatja mozgalmunkat.

A cserkészet ma nem elitcsapat, 
mert az ifjúság nem tekinti annak. 
Befolyása a fiatalságra csekély, si
lány, megítélése inkább negatív. Ri
asztó, hogy nemzeti közösségre mint 
értékre tekintő fiatalok többsége is 
elveti ezt a mozgalmi formát, bár 
nemzeti elhivatottságával -  hogyha 
megalkuvás nélküli -  azonosulni tud
na. Véleményem szerint a cserkész
mozgalmat meg kell nyitni minden 
magyar érzelmű, modern keresztyén 
értékeket vállaló, nemzetben esetleg 
radikálisabban gondolkodó, vagy 
életmódját tekintve libarálisabb tár
saink előtt is. Legyen ma a mozga
lom gyűjtőszervezet (nem zárja ki 
belső konzervatív, militáns stb. ala
kulatok létezését), váljon az alig 
létező fiatal magyar szellem életke
retévé, életterévé mind a sport (akár 
baseball vagy jéghoki), a szórakozás, 
a kultúra, sőt a politika terén is. Ezt 
vállalni nagyobb bátorság és felada

tunkhoz hűbb magatartás, mint ön
magunkat elitté avatva, reggeli torna 
gyanánt busongva ugrálni.

Régi cserkésztestvéreink hivatása 
az új cserkészmozgalom felé legyen a 
nemzetben gondolkodás kőkemény 
képviselete. Érzelmi példaként nem 
szabályrendszert, hanem egy virágzó 
nagyhazát, elvhűséget, öntudatot 
kell az új cserkész elé állítani. A radi
kális új cserkészeket nem szabad a 
nemzetek egyenlőségével tovább bu
títani, mert ma igenis verseny köze
pette állunk, s célunk csak az lehet, 
hogy a magyarság győztes legyen. Fel 
kell készíteni a jövő patrióta fiatalsá
gát arra, hogy a közösséghez való 
tartozás megfelelést jelent, e teldn- 
tetben is különbséget kell tudni és 
merni tenni.

Csak egy önbecsülését, önértékét 
visszanyerő generáció lehet képes ar
ra, hogy erényt, erkölcsöt, hitet, a 
magának legtöbbet jelentő alakban 
és tartalommal életformává tegyen.

Nemzeti létünk terén nem köthe
tünk több alkut. A Kárpát-Duna Ma
gyar Gondolat szolgálata a cserké
szet örök küldetése -  mai felada
tunk. Adjon Isten erőt hozzá!

Flórián Kund cserkész 
a Magyar Cserkészszövetség volt

őrsvezetője, nemrég még fáson diák

(Várjuk a további hozzászólásokat.)

HARASZTI SÁNDOR:

Hóvirágok
A  Duna felől hideg szél dúdol, 
az utca népe fázósan siet.
A  naptányér a februári égről 
didergő fénnyel búcsút integet.
Vézna gyermekhang vacogva szavalja: 
-  a megállónál torlódik a nép -  
„Fehér hóvirág forintért egy csokrot!” 
Milyen mozgalmas, mily festői kép! 
Kezében nem egy, tíz csokor a tálcán. 
Lyukas kabátján átsüvít a szét.
A  sarki lámpa fénye zöldre vált át. 
Fehér hóvirág... Itt van még a tél.
Fehér hóvirág bátor úttörője 
tél fagyán át a győztes kikeletnek, 
az emberek nem vesznek téged észre, 
meleget keresni tűz mellé sietnek.
A  villamosnak lépcsőin is lógnak, 
taxira meg buszra is ju t elég; 
egymást taposva futnak, lótnák, 
égy szempillantást sem vetnek tefeléd. 
Fehér hóvirág fagyból, sárból jö ttét 
törékeny kis tested mennyit szenvedett! 
Finom kocsányod letörte az Elet: 
a küldetésért adtál életet.
Fehér hóvirág fá j a szívem érted, 
te meg nem értett, drága kis csokor: 
szívekbe jöttél meleget lehelni 
s körötted morcos emberhad lohol. 
Nem látja senki hogy tiszta fehér vagy: 
győzelmi fénytől csillog a szemed. 
Fehér hóvirág a téli avarból: 
az én szívembe tavasz jö tt veled!

Egyik őse még Bethlen Gábor fejedelemnek dolgozott
Kiállítás a Vármegye Galériában

Hetvenedik születésnapján művei bemutatásával köszön
tötték Égerházi  I m r e  f e s t ő m ű v é s z t ,  a Vármegye 
Galéria családias hangulatú kiállító termeiben. Bár az Er
dély Művészetéért Alapítvány az erdélyi művészeknek kíván 
bemutatkozási lehetőséget biztosítani mint a K u r a tó r i 
um e ln ö ke  köszöntőjében elmondta, Egervári  I m 
rét  mindig szeretettel fogadják körükben -  habár nem er
délyi születésű, de müveiben jelentős szerepet kapott az er
délyi táj, az erdélyi ember, s elsők között volt, aki a határo
kon túli magyarok művésztelepi meghívására gondolt. Élete 
két pólusa Debrecen és Hajdúhadház: egyikben az otthona, 
másik a műterem saját világának ad helyet. Ahogy szívéhez 
nőtt az Alföldnek ez a sajátos vidéke, a Hortobágy és kör
nyéke -  sok festménye tesz erről tanúságot -, ugyanúgy érzi 
érti a havasok, a sűrű erdők, égbenyúló fenyők üzenetét, em
berek hívó szavát, bánatteli szeretetét. Erről beszél a gyergyói 
falu, a Gyergyószárhegyi táj, a Nagyiváni régi temető, a Lá
tomás sorozat, az évszakok változó képe, a Csíki téli táj, 
vagy a Gyergyóditrói táj, a beszélő arcok, a Szászrégeni le
ány, vagy a Szárhegyi szénagyüjtők... A művész a tájban él 
de nem hagyja ki az embert sem.

Egyéni kiállításai 
mellett számos cso
portos kiállításon 
vett részt itthon és 
külföldön. Számos 
művészeti díjat ka
pott, 1992-ben Haj
dúhadház díszpolgá
rává választották.
Művészi munkáján 
kívül 1982-től a Hor
tobágyi Alkotótábor
nak vezetője és kiállí
tója. Alapító tagja a 
Hajdúsági Nemzet
közi Művésztelepnek, 
maga js számos kül

földi művésztelepen volt és sok országban járt tanulmány
úton. Művei hazai és külföldi múzeumokban is helyet kap
tak, de gyűjtőknél és közintézményekben is megtalálhatók

Kiállítását dr. Czine  M ihá ly  egyetemi tanár nyitotta 
meg a barátság meghitt szavaival értékelve művészetét, az 
alkotó- és a művésztársakért is tenni akaró embert. Gesz-  
telyi  Nagy Ju d i t  fuvolaművész szép játéka méltó volt 
a kiállított müvek hangulatához A  rendezés Ku lcs ár  
E d i t  gondos munkáját dicséri.

A szép kivitelű, több képpel illusztrált meghívón a művész 
önéletrajzi írásából is olvasható néhány figyelemre méltó 
sor:

„E családban élt és alkotott Égerházi, másként Képíró 
János. Ifjúnemes Égerházi János B e th len  Gábor  feje
delemnek dolgozott. Ő festette a fejedelem alvinczi és gyula- 
fehérvári palotáinak mennyezetét és a gyulakutai reformá
tus templom kazettás famennyezetét. Be th len  -  István 
nevű testvérével együtt -  újra nemesítette őket és címert 
adott nekik E címerben az első részben lévő hármas halom 
felett turulmadár hátán egy vitéz. Bal kezében kard, hegyén 
levágott török fej. Jobb kezében paletta és néhány ecset. Fe
lette felírás: Quard libet licet ”

Schelken Pálma

Elfújta a szél fúj, ahová akar
A nagy zongoristák. Miután a BMG lemeztársaság 

több mint másfél évtizedre megvásárolta a volt szovjet 
hanglemezfelvételek nemzetközi terjesztési jogát, rep
rezentatív gyűjteményt adott ki ezzel a címmel tíz orosz 
zongorista -  Alexander Goldenweiser, Heinrich Neu
haus, Szamjuil Feinberg, Maria Jugyina, Vlagyimir Szof- 
ronyickij, Szvjatoszláv Richter, Emil Gilelsz, Lazar Ber
man, Mihail Pletnyov és Jevgenyij Kisszin -  felvételei
ből.

Hárman játszanak közülük Bach-műveket. Érdekes, 
Ogyesszából származnak mind: itt született 1890-ben 
Feinberg, 1916-ban Gilelsz, s részben itt nőtt fel az 1915- 
ben, Zsitomirban született Richter is: anyai ági rokonai 
Zsitomirban, szülei Ogyesszában éltek. Az ő lemezén két 
Bach-mű csendül fel, az Olasz koncert és az a-moll Fan
tázia és fúga (BWV 944). A felvétel egy 1948-as moszkvai 
hangversenyen készült s meglepően jól szól.

Richter fergeteges tempóban játszik, megközelítése -  
különösen az Olasz koncert nyitó tételében -  első hallás
ra kissé hűvösnek és gépiesnek tűnik, pedig ennek éppen 
az ellenkezőjéről van szó: Richter tüzes lélekkel hajszol
ja a szeme előtt lebegő ideát. Igen jellemző rá tehát ez 
az előadás: jottányit sem enged a csembalóra írt művek 
helyes előadásáról alkotott képéből. Úgy tetszik, saját 
érzéseit, saját hangsúlyait is csak akkor engedi szóhoz 
jutni, ha már minden általa fontosnak tartott követel
ménynek eleget tett. Hogy ezt az előadást kellőképp ér
tékelni tudjuk, nem szabad megfeledkeznünk arról: 
1948-ban vagyunk, jóval Glenn Gould feltűnése előtt, s 
minden átjárást nélkülöző messzeségben a modem 
Bach-játék amerikai úttörőjétől, Rosalyn Túrecktől. 
Kérlelhetetlen küzdelem, az elérhető elérése, a lényeges 
aspektusok elfogadása -  ezt tükrözi Richter 1948-as 
Bach-játéka.

Feinberg Bachtól a BWV 529-es Triószonáta lassú té
telét és négy korálelőjáték saját maga készítette átiratát 
játssza: Wer nur den lieben Gott lässt walten (BWV 647) 
és Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ (BWV 711, BWV 663 
és BWV 662), melyek közül az utóbbit Feinberg -  tíz év 
különbséggel -  kétszer is megörökítette. A felvételek 
1952 júniusában és 1962 októberében készültek. Csupa 
békesség, melegség és szeretet. A lényeg megragadása, 
túlvilági tisztaság. A tempó hullámzásának egyszerisége a 
helytálló megoldás örökérvényűségével párosul, s nem 
kezdeti és naiv, hanem végső és érett a mindvégig uralko
dó egyszerűség. A bő pedálhasználattól visszhangos a tér, 
benne mint univerzumban vegyülnek el az egyes szóla
mok, különállásuk maradéktalan megmaradása mellett. 
Ember, nem hiszem, hogy valaha is közelebb tudott vol
na férkőzni Bach világához, mint romantikus, korhűség
re cseppet sem törekvő zongoraátirataival az idős 
Feinberg Moszkvában, az ötvenes éö hatvanas években.

Különös. Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’. A materializ
mus metropoliszában megnyíltak a túlvilág kapui.

Gilelsszel egy 1968-as leningrádi hangversenyen vették 
fel a BWV 632-es D-dúr Prelúdium és fúga Busoni-féle 
átiratát, a hallgatóság sűrű köhögése közepette. Techni
kai tökély, a hangszeres tudás csillogtatása. Mindez azon
ban nem öncélúan. Aki nem hallotta, vélhetné erről is, 
hogy távol van az eredeti orgonaműtől. És távol van? Iga
zából nem. Gilelsz játékában is ott kavarog a templomok 
visszhangos akusztikája. A dinamika és a hangszínek éle
sen elkülönülő szakaszokban elénk táruló gazdagsága az 
orgona regiszter-váltásait idézi fel. A tiszta, kemény bil- 
lentés ugyancsak jól idézi a hangszerek királynőjének 
hangját. Néha halk, sejtelmes zene szól, máskor falakat 
rengető a dübörgés.

Sem Feinberg, sem Busoni és Güelsz Bach-megközelí- 
tésétől nem idegen a megdicsőülés asszociációja, persze 
másképpen. Feinbergé maguknak a dolgoknak az intro- 
vertált apoteózisa, Gilelszé pedig a jelenségeknek az ext- 
ravertált apoteózisa. Feinberg interpretációjában a hang 
mintha a világmindenséget járná be, míg Gilelszében 
mintha templomépületben gomolyogna. Azt már hallga
tója válogatja, hogy a templomépület a világmindenséget 
jelképezi-e számára, ahogyan végül is Feinberg muzsiká
jának lágy visszhangját is a zongoratesthez láncolhatja 
valaki.

Többféle szél fújt. Szegény Szofronyickij nehezen 
bírta a mellőzöttséget, épp mikor lassan elkezdték nyu
gatra engedni a zongoristákat -  addig egyedül Gilelsz 
mehetett - , meghalt. Elfújta a szél. Ebben a sorozatban 
övé az egyetlen dupla CD: egyik utolsó hangversenyét 
halljuk rajta. Nem tudom, 1948-ban törekedett-e valaki 
is korszerűbb Bach-játékra, mint Richter. Jugyina nyíl
tan vallásos volt: az ő lemezén Bartókot, Stravinskyt, 
Berget, Kreneket, Hindemithet, csupa üldözött mo
dern szerző művét halljuk. Feinberg 36-ban még annak 
a brüsszeli versenynek a zsűrijében foglalt helyet, ame
lyet a fiatal Gilelsz nyert meg. A háború után ő sem 
utazhatott. Szovjet felvételeiben azonban ritka szép
ségben tükröződik vissza a lélek világa. A szél fúj, aho
vá akar.

Zay Balázs a



Szolgáljatok az Úrnak örömmel!
Gyülekezeteink életében egyre több feladat hárul az ún. világiakra, a nem

lelkész szolgálattevőkre, azokra, akik az oktatás vagy a gyülekezetkormány
zás területén szolgálnak a lelkész mellett. A  Fejér-Komáromi Egyházmegye 
az elmúlt év őszén számukra tartott csendesnapot Székesfehérváron. Két be
számolót adunk most közre a csendesnap emlékeit felidézve:

Evangélikus Élet 1996. február 4.

Hírek Nyíregyházáról

Bozorády Zoltán esperes, Laborczi Géza igazgató-lelkész jelenlétében átadja 
Bartha Istvánnak a díjlevelet

Bellis Anna hitoktató-kántor 
(Bakonycsemye):

A találkozó
Késő őszi szombat délelőtt gyűl

tünk össze, különféle gyülekezetek 
lelkészeinek különböző segítői. 
Megannyi ismerős és ismeretlen, s 
együtt ültünk be a templom pad
jaiba, hogy hallgassuk Isten igéjét 
és együtt vegyük magunkhoz 
Krisztus szent testét és vérét. Egy 
közösséghez tartozunk.

Mi, hitoktatók, először egy elő
adást hallgattunk meg egy testvé
rünktől: „Hittel hitoktatni” -  cím
mel. Az ezt követő beszélgetés so
rán valahogy mindig a gondoknál, 
a problémáknál kötöttünk ki. 
Ugyanúgy történt ez a másik téma
-  „A lelkész és a hitoktató közös 
szolgálata a gyülekezetben” -  ese
tében is. Milyen nehéz fegyelmet 
tartani a gyerekek között... 
Mennyivel jobb lenne szép, színes 
hittankönyvekből tanítani... és 
még sorolhatnám.

Az oktatás -  minden területen -  
felkészülést, odafigyelést, teljes 
erőbedobást igényel. A  gyerekek 
pedig -  csak azért, mert gyerekek
-  óráról órára próbára tesznek 
minket. Szeretetünket, türelmün
ket, s ezen keresztül hitünket. Be 
kell látnunk, hogy egyedül nem va
gyunk, nem leszünk képesek felül
kerekedni a bajokon. Szükség van 
egymás segítésére, de legfőképpen 
Istenére, az ő gondviselő szerete- 
tére.

Nem szabad kétségbe esnünk, 
mindig elégedetlenkednünk. Őt 
kell kémünk -  közösen vagy egye
dül hogy adjon erőt, kitartást, s 
legfőképpen hitet. S ezekre nem 
csak a gyerekekkel való foglalko
záskor lenne szükségünk.

Fontos feladatunk (lenne), hogy 
rávezessük a jövő nemzedékét: va
jon hová tartoznak. De ehhez leg
először saját magunkban kell tisz
tázni, nekem egyedül kell eldönte- 
nem: hol a helyem?

*

Kalincsák Ferenc számvevőszéki 
elnök (Bakonycsernye):

Csendesnap
Székesfehérváron
A gyönyörűen megépített gyüle

kezeti teremben volt 1995. novem
ber 18-án az egyházmegyei 
csendesnap felügyelőknek, pénz
tárosoknak, presbitereknek és hit
oktatóknak. Az alkalom 9 órakor 
istentisztelettel kezdődött, majd 
Bence András lelkész tartott beve
zetőnek szánt előadást. Ezután a 
résztvevők szekciókra osztva kü

lön-külön vonultak. A presbiterek 
voltak a legtöbben, hisz ez talán 
érthető is, mivel ők képviselik a 
gyülekezetek vezetőségét a legna
gyobb létszámban.

Vitaindítót Lábossá Lajos espe
res tartott. Szavai megszívlelendő 
tanulságokat sugalltak. Beszédé
ben nagy súlyt fektetett a presbite
ri szolgálat fontosságára. Kiemel
ve, hogy a presbiter az egyház töb
bi vezetőjével együtt piramisszerű 
alakzathoz hasonlóan szolgál. Te
szi ezt úgy, a hegyére állított pira
mis csúcsánál van a lelkész (a leg
nagyobb szolgálatot vállalva), 
majd felette a tisztségviselők és a 
presbiterek. Legfelül, az alakzat 
legszélesebb részében a gyüleke
zet. Ezzel az alakzattal lehet a leg
jobban érzékeltetni, hogy a szívből 
vállalt szolgálatnál milyen nagy 
súly nehezedik a szolgálattevőkre, 
bizonyítva ezzel is, hogy nem egy
másnak, hanem egymásért, Isten
nek szolgálunk.

Az esperes kitért még beszédé-

Haiti volt az első sziget, ahová a 
nagy felfedezések idején európai 
ember lépett. 1492 decembere 
volt.

Kolumbusz az első napok benyo
másairól így ír naplójában:

„Nincs ehhez fogható szép or
szág sehol!” A sziget partvidéke 
Spanyolországra emlékezteti, 
ezért a Hispaniola nevet adja neki. 
Karácsony éjszaka ezt veti papírra: 
„Ők (a bennszülöttek) a legneme
sebb, legbékésebb emberek ezen a 
világon! Nem viselnek fegyvert... 
embertársaikat'úgy szeretik, mint 
magukat. A  helyet „Navidadnak” 
(Születés, Karácsony) nevezi el. 
Később hozzáfűzi: „Jó rabszolgák 
lesznek!” -  Amikor másodszor ér
kezik a szigetre, azt kell tapasztal- 

■ nia, hogy a bennszülöttek a hátra
hagyott spanyolokat megölték! Az 
ok nyilvánvaló: a „felfedezők” fel
dúlták az országot, kincseket hará
csoltak, mindenükből kifosztották 
a lakosságot, asszonyaikkal erő
szakoskodtak.

S ez csak a kezdet volt! Az indi
án őslakosság szinte teljesen ki
pusztult, kiirtották őket, az arany
bányákban, vagy az ültetvényeken 
haltak meg. A gyarmatosítás egyre 
nagyobb területet hódított meg, 
Mexikó és Peru elfoglalásával 
(Cortes, Pisarro) kialakult a spa
nyol világuralom.

A XVII. század végén a mai

ben egy sajnálatos mai jelenségre, 
az egyház iránti közömbösségre, 
aminek egyenes következménye a 
gyülekezeti tagok létszámának 
csökkenése. Nem vigasztalásul, 
csak tényként említette, hogy ez 
nem magyar sajátosság, hanem vi
lágjelenség, hisz a fejlett, művelt 
nyugaton is évente több ezren 
hagyják el gyülekezetüket, vagy 
fordítanak hátat Istennek. Éppen 
ezért van igen nagy jelentősége a 
fiatalokkal és a mai középgenerá
cióval való közvetlen találkozás
nak. Erről a közvetlen találkozás
ról beszéltek a felszólaló presbite
rek, önkéntes, hitük szerinti szol
gálói gyülekezetüknek és az Isten
nek. Jó volt hallani a lelkes beszá
molókat egy-egy szívélyes család- 
látogatásról.

Jó volt hallani, hogy a fiatalo
kon, gyerekeken keresztül sikerült 
ráébreszteni a szülőket emberi 
gyarlóságukra, aminek eredmé
nyeként nem egy ilyen szülő, fel
nőtt és gyerek aktív szolgálója gyü
lekezetének.

Jó volt együtt énekelni igaz hit
tel:

„És ha terhet kell viselnünk
Panaszt mégsem ejt a nyelvünk. ”

Haitit franciák hódítják meg. A  ki
pusztult bennszülöttek helyére 
megindult az afrikai rabszolga-ke
reskedés. Miután az aranybányák 
kimerültek, megkezdték az ültet
vényeken a gyapot, a cukornád, 
kávé és dohány termelését. A 
munkások szinte kizárólag afrikai 
rabszolgák voltak. 1789-ben a 40 
ezer fehér, és 28 ezer színesbőrű 
mellett 450 ezer afrikai él az or
szágban. A  három faj keveredésé
nek leszármazottai a mulatt, mesz- 
tic és kreol népesség volt. A kreo
lok meggazdagodtak és vezető sze
rephez jutottak. Ekkoriban járta 
Párizsban ez a közmondás: „Gaz
dag, mint egy kreol!” Kialakult egy 
sajátos keveréknyelv is, a kreol, 
melyben a francia, spanyol szavak 
keverednek az afrikaiakkal. A  köz
nép ma is ezt a nyelvet beszéli.

A  francia forradalom hatására 
több hullámban is felkelés tört ki a 
rabszolgaság eltörlése ellen, vala
mint a gyarmati uralom megszün
tetéséért. A küzdelem sikerrel járt. 
1804. január 1-jén, a térségben el
sőként megalakult a független 
Haiti Köztársaság, a fekete rab
szolgaság felszabadításával, a jog
nélküli, széttört kultúrájú őslakos
ság jogainak elismerésével.

Mindez azonban korántsem je
lentett teljes szabadságot és füg
getlenséget. Az egyszerű nép fö
lött továbbra is egy vékony vezető-

Advent első vasárnapja nem 
csak a várakozás, az Isten előtti el- 
csendesedés alkalma volt a nyír
egyházi evangélikusok számára. A 
délelőtti istentiszteletet követő 
közgyűlésen sok munka hárult a 
népes gyülekezetre. Az összgyüle- 
kezeti felügyelői tisztséget -  több 
mint három éve -  betöltő dr. Bálint 
Zoltán bejelentette, hogy a Bajor 
Misszió képviselőjeként 1996 tava
szától négyesztendei időtartamra 
mérnök-misszionáriusi szolgálatot 
vállalt Pápua-Új Guineában. Gyü
lekezeti funkciójáról történő le
mondását már a korábbi presbiteri 
gyűlésen bejelentette, mely alka
lommal Jn 21,15-öt idézve, a kö
zösség vezetőinek szívére helyezte 
Urunk üzenetét: „Legeltesd juhai- 
mat”. Az egyházközség nevében 
Laborczi Géza igazgató-lelkész kö
szönte meg eddigi szolgálatát, és 
kérte Isten áldását a távoli földré
szen végzendő nehéz, felelős mun
kájára és családja életére. Dr. Bá
lint Zoltán utódjául a közgyűlés dr. 
Endreffy Ildikót választotta. Sze
mélyében olyan vezetőt talált a 
gyülekezet, aki orvos-biológus
ként, közéleti emberként egyaránt 
sok szolgálatot tett már Nyíregy
háza városáért, s akinek édesapja

réteg uralkodott, a gazdaság és a a 
kereskedelem irányítása pedig 
külföldi érdekeltségek kezében 
volt. A politikai életből a népesség 
többsége teljesen ki volt zárva. 
1843 és 1915 között huszonkét el
nök váltotta egymást, akik csak a 
maguk meggazdagodásáért har
coltak, és közülük csak kevesen 
haltak meg természetes halállal!

Közben az USA következetesen 
megtartotta irányító szerepét, és 
igyekezett egy katonai elitet kiépí
teni Haitin, mely azután a lakosság 
80 százalékán uralkodott. A tragé
dia akkor következett be, amikor 
1956-ban az általános választás be
vezetésével a nép Francois Duva- 
lier-t választotta elnökké, aki az
után megvalósította, sőt „tökélete
sítette” a teljes katonai diktatúrát. 
Az egész ország egy különleges ka
tonai alakulat ellenőrzése alá ke
rült. Jog és igazságosság helyett 
véres önkény uralkodott az ország
ban. Apja halála után a 19 éves 
Jean-Claude Duvalier vette át a ha
talmat.

Bár a nyilvános üldözések meg
szűntek, folytatódott az ország el
szegényedése. 1982-ben a pápa lá
togatta meg Haitit, így összegezte 
tapasztalatait: „Valaminek történ
nie kell ebben az országban!” És va
lóban: a kritikai hang egyre erősö
dik. Mozgalom indul el az egyház
ban az analfabetizmus felszámolá
sára, bázisközösségek, falusi szer
vezetek sztrájkokkal, demonstráci
ókkal tiltakoznak a terror, a vissza
élések ellen, míg végül Duvalier- 
nek száműzetésbe kell mennie.

(Folytatás a 4. oldalon)

évtizedeken át szolgált aktív lel
készként -  nyugdíjasként mind a 
mai napig -  a gyülekezetben.

Az 1995. október 1-jén hatályba 
lépett egyházi törvénynek megfe
lelően a gyülekezet ismét létrehoz
ta a képviselőtestületet, melynek 
tagjait, valamint a presbitérium 
tagjait is megválasztotta. A  meg
újított, és részint megfiatalodott 
tisztikar megválasztásával egyide
jűleg több hűséges idős testvért vá
lasztottak tiszteletbeli örökös 
presbiterré, dr. Bálint Zoltánt, a 
leköszönt felügyelőt pedig örökös 
presbiterré.

Az elmúlt évek során, a koráb
ban egy egységet képező, ám nagy 
területen elhelyezkedő -  Nyíregy
házi Gyülekezetből több önálló 
egyházközség vált ki: Kertváros, 
Magyar László lelkész; Nagycser
kesz, Boncsémé Pecsenye Anna; va
lamint Nyírszőlős, Győrfi Mihály 
diakónus-lelkész vezetésével önál
lósult, s így kisebb, áttekinthetőbb, 
jobban pasztorálható egyházköz
ségek jöttek létre. A megmaradt -  
tulajdonképpeni -  nyíregyházi 
gyülekezet területileg négy paró- 
kusi körzetre oszlott, melyet a Bo
zorády és Laborczi fe/készházaspár 
gondozott. Esedékessé vált a ha
tárok módosítása, a munka ará
nyosítása, azaz egy új körzet létre
hozása. Erről is döntés született, 
és így az eddigi négy helyett öt kör
zetre osztották a várost, illetve a 
hozzá tartozó tanyákat, szórványo
kat. Az így létrejött új parókusi ál
lásra a gyülekezet Bartha Istvánt 
hívta meg, aki egy éve szolgált ki
helyezett segédlelkészként a gyü
lekezetben. Az újonnan létrejött 
körzet felügyelőjének a közgyűlés 
Veczán Zoltánt választotta.

A határozatok meghozatalánál 
tapasztalható „egyhangúság” nem 
a formalitás és közönyösség jele 
volt, hanem annak gyümölcse, 
hogy a kibővített elnökség és a 
presbitérium a gyülekezet lehető 
legszélesebb nyilvánosságának vé
leményét figyelembe véve, sok 
munkával, jól előkészített javasla
tokkal lépett a legfelsőbb döntés
hozó testület elé.

Az újonnan megválasztott lel
kész és tisztikar beiktatására két 
héttel később, december 17-én ke
rült sor. Bozorády Zoltán esperes 
a vasárnap igéjéről prédikált: 
„Építsetek utat a pusztában az Úr
nak! A z Úr jön hatalommal. ” (Ézs 
40, 3,10) Igehirdetésében kiemel
te, hogy az Úr Jézus a kereszten 
gyakorolta hatalmát, és mindmáig 
így van Jelen  köztünk. Nekünk, 
akik az O szolgálatába szegődünk, 
szintén az Ő példáját kell követ
nünk. Az alkalmon dr. Endreffy Il
dikóval együtt gyülekezeti felügye
lői esküt tett Balla Gábomé és Ve
czán Zoltán körzeti felügyelő is.

A testvéregyházak képviseleté
ben Sipos Kond Kötöny református 
esperes, Mosolygó Tamás görög ka
tolikus esperes, Iványi Tibor meto
dista lelkész, Úsz István ortodox pa- 
rókus kívánt áldást az új lelkész és 
tisztségviselők szolgálatára, dr. Vára- 
dy József kanonok-plébános üdvöz
letét levélben küldte el. Csabai Lász
lóm  polgármester táviratban kö
szöntötte a gyülekezet új elöljáróit.

Az újonnan beiktatott lelkész, 
Bartha István azóta is gyakran for
gatja szívében egy korábbi munka
társa, Tompa Lajos, békási gond
nok meleg szavait: „Olyan lelké
szekre van szükség, akik együtt 
tudnak munkálkodni a gyülekezet
tel, a presbitériummal.” Ennek az 
elvárásnak igyekszik megfelelni. Is
ten adjon hozzá erőt, bölcsességet!

(nyp)
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Haiti múltjáról

Abrahám kész feláldozni fiá t
Gondolatok az újév kezdetén

brahám történetét az Ószövetségben mindig vala
m i misztikum lengte át a szememben, mely már 

gyermekkoromban, nagyanyám bibliaolvasásai alatt 
kezdődött. Ez, a számomra ijesztőnek tűnő elbeszélés 
később sem nyugtatott meg, és felnőtt koromban is egy
fajta pogány tagadást, az elfogadhatatlanság érzését vál
totta ki belőlem.

Élt egyszer egy pátriárka, akitől a Biblia a zsidó népet 
származtatja. Ábrámnak hívták De az Úr Ábrahámnak 
nevezte el, miután kiválasztotta őt, hogy egy nép atyjává 
tegye, és szövetséget kötött vele.

„Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény 
vagy, Kánaán egész földét, birtokul örökre, és Istenük 
leszek”, lM óz 17,8.

Ábrahám ezen ígéret idején kilencvenkilenc éves volt, 
és felesége, Szárai pedig kilencven. És magtalanok vol
tak. Akkor megparancsolta az ÚrAbrahámnak hogy a 
feleségét Sárának nevezze.

„Megáldom őt, és fiú t adok tőle néked, és megáldom, 
és népek támadnak belőle, népek királyai származnak 
tőle.” (lM óz 17,16).

.Arcra borult Abrahám, de nevetett, és azt mondta 
magában: Száz esztendős embernek lehet-é gyermeke? 
Vagy Sára kilencven esztendős létére szülhet-é?” (lM óz 
17,17). , ..........................

De az Úr előtt semmi lehetetlen nincs, és megszületett 
Izsák És Ábrahám boldogsága határtalan volt.

A  történet eddigi folyamát mindig is el tudtam fogad
ni. Csodának tekintettem. Egynek a sok közül, melyet az 
Ószövetség oly bőven osztogatott nekem, akár a szülői 
házban olvastam, akár a kőszegi iskolámban. Csodá
nak éreztem, m int Nóé bárkáját, az égő csipkebokrot, 
vagy Jákób létráját. De Ábrahám további cselekedeteit, 
Izsáknak »az egyetlenegynek” a felajánlását égő áldozat 
gyanánt nem tudtam megérteni, sőt meß sem tudtam bo
csátani. Lelkemben háborogtam az Ur ellen Abrahám  
helyett, amikor a szerintem legkegyetlenebb parancsot 
adta kiválasztottjának:

„Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, 
és menj el Mórija földjére, és áldozd fe l ott égő áldoza
tul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok néked." 
(lM óz 22,2).

M it gondolhatott Abrahám, amikor Isten parancsá
ra megnyergelte szamarát, maga mellé vette két szolgá
ját, fá t hasogatott az égő áldozathoz, és elindult Izsák
kal, az „egyetleneggyel” a Mórija hegyére?

Három napig m entek amíg elérték a kijelölt helyet. 
Ott Ábrahám megállította a szolgáit, a szamarát, és ott
hagyta őket, azzal az ígérettel, hogy hamarosan vissza
térnek

A z égőáldozathoz hasogatott fákat Izsák hátára tette, 
ő maga pedig a tüzet vitte, és a kést. És így mentek ket
ten együtt. (lMóz 22,6)

Lelki szemeimmel látom a jelenetet: az apja vezeti 
egyetlen fiát, az oltárnak kiszemelt helyre.

A  gyermeknek feltűnik a szertartás kellékeinek hiá
nyossága. Megkérdezi ezért az apjától:

„Itt van a tűz és a fa; de hol van az áldozatra való bá
rány?” (lM óz 22,7). Ábrahám nem fedi fe l terveit. így 
válaszol:

,A z  Isten majd gondoskodik az áldozatra való bá
rányról, fiam. ”

így mentek tovább, ketten együtt. (lM óz 22,8).
Am ikor megérkeztek a kijelölt helyre, Abrahám meg

építette az oltárt. Rárakta a fát, és megkötözte Izsákot. 
Feltette az oltárra, a farakás tetejére. (lM óz 22,10). „És 
kinyújtotta kezét és már fogta a kést, hogy levágja a 
fiát. ”

De az Isten csak próbára akarta tenni kiválasztottja 
engedelmességét, mert amíg a kés Abrühám kezében a 
levegőbe emelkedett, hogy elvégezze az áldozatot, meg

szólalt az Ur angyala és feloldotta őt a szörnyű cseleke
det alól.

„Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, ne bántsd őt, mert 
most már tudom, hogy istenfélő vagy és nem tagadtad 
meg tőlem a te fiadat, a te egyetlenedet. ” (lM óz 22,12)

Akkor Abrahám körülnézett, és hirtelen egy kost pil
lantott meg mely „szarvánál fogva megakadt a szöve
vényben. ” Odament az állathoz, azt helyezte az oltárra 
és azt áldozta fe l a fia helyett.

Jól végződött tehát ez a történet. A z Úr gondoskodott 
az igazi áldozatról, ahogy azt Abrahám eleve hitte. Ben
nem azonban a mai napig is kételyek merülnek fel. M i
ért cselekedte ezt Abrahám? Annyira hitt Isten ígéreté
ben, amely úgy szólt, hogy megsokasítja leszármazottja
it a földön? Izsáknak nem lehet elpusztulni! Vagy olyan 
erős volt az Úrba vetett bizodalma, hogy lelke mélyén 
tudta: úgysem fogadhat el tőle ekkora áldozatot? Miért 
adott volna neki különben százesztendős korában gyer
meket?

M it gondolhatott Izsák azokban a percekben, ami
kor tulajdon szerető és szeretett apja megkötözte őt, és 
a farakásra téve felemelte rá kést szorító kezét? A  tör
ténet még képtelenebb lett előttem, amikor magam is 
szülővé váltam. Van-e apa, létezik-e anya, aki bármifé
le vak hitből, vagy kényszerből saját kezével vállalja 
gyermeke meggyilkolását? Ha épeszű, vagy ép lelkű, 
akkor bizonyára nem! Ilyen helyzetben inkább a saját 
életét oltaná ki. Saját maga feküdne fe l az oltár tetejé
re! Ahogy ez a történelem folyamán oly sokszor meg
történt.

De amikor megnyugszom a szülők gyermekeik iránt 
érzett feltétel nélküli szeretetében, hirtelen ismét pogány 
gondolatok születnek bennem.

Hát nem ezt tesszük mi is? Nem rakjuk fel gyermeke
inket naponként az égő áldozat oltárára?

M it cselekszik ez a nemzedék a fiaival és lányaival? 
Gondoljunk az ózonlyukra, az őserdők kiirtására, az 
atomrobbantásokra! Á z elöregedett atomerőművekre! A  
környezetszennyezésre! Erdők helyén paloták épülnek. 
Pázsit helyett betonjárdák, autóparkolók. Ha van ko
csink, egy lépést sem teszünk meg gyalog. Gondolunk-e 
arra, hogy a kipufogógáz, az ólom gyermekeink vérében 
pusztít?

Gondolunk-e a leikeikre? A z értelmükre? Gondosko
dunk-e számukra elég szerétéiről? Próbáljuk-e fékezni 
durvaságukat? Eljut-e a tudatunkig az a tény, hogy nem 
feltétlenül az anyagi jóléttel biztosítjuk nekik a szebb jö 
vőt? Mennyi kiégett, értelemtől és érzelemtől megfosztott 
gyermek ül az idegen, alacsony kultúrát sugárzó, lelkpt 
gyilkoló tv- és videójátékok előtt? Atérezzük-e, m ennyia 
veszélyeztetett fiatal? A  kallódó, szipózó, narkózó kisko
rú? A  bandákba verődött kamasz? Mindannyi rombo
lásra ítéltetett áldozat!

Bizony, áldozatok ők, az égő, vagy kigyulladásra kész 
oltárokon! Vannak helyek a nagyvilágban, ahol már ég
nek a tüzek!

Mi lesz velük! Mi lesz a m i fiainkkal, unokáinkkal? A  
mai Izsákokkal? Am ikor meghal körülöttük a szeretet, 
akkor kigyulladnak majd a gyűlölet lángjai. Ők már ott 
vannak az oltárok tetején. Megkötözve a m i közönyünk
kel, a mi szegénységünkkel, vagy a m i gazdagságunkkal. 
Csak nem tudjuk Ók sem sejtik

„És mennek vala ketten együtt” -  mondja az írás Ab- 
rahámról és Izsákról. Mi is megyünk Vezetjük őket. De 
lesz-e helyettük, ott, az oltár közelében egy megváltó ál
dozati bárány?

Mint keresztyén embernek, nekem hinnem kell benne, 
hogy lesz! •

De ehhez nem elég a hit! Cselekednünk kellene értük!
Meg kellene mentenünk őket!

Lejjihardtné Bertalan Emma
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-------NAPRÓL NAPRA
Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a Te nagy 

irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. 
Dán 9,18.

VASÁRNAP Jézus így szólt Péterhez: „Még ma, 
ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, 
háromszor tagadsz meg engem.” Mk 14,30 (Mt 
20,1-16; lKor 9,24-27; Zsolt 124). A megpróbálta
tásban nemcsak egykor Péter, hanem mi is elbizony
talanodunk. Jézus ezt jól tudja és látja. Azonban 
nem vet el magától, hanem segít abban, hogy ráta
láljunk.

HÉTFŐ A reménységben örvendezzetek, a nyomo
rúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állha
tatosak. Róm 12,12 (lSám 15,35—16,13; lKor 
7,17-24). Nagy ajándék a gyülekezet közössége, ahol 
a Lélek munkája által menedékre találhatunk. Hi
szen a testvéri közösségben mindig akad valaki, aki a 
reményben, imában és kitartásban példát és erőt ad
hat. Ilyen példa volt a maga idején Pál apostol is.

KEDD Pál úja: Meg is szabadít engem az Úr min
den gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. 
Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. 2Tim 4,18 
(Fii 1,27-30; lKor 7,25-40). Az apostol életének 
kritikus napjai, hetei utáni mondatok ezek, ame
lyekben minden bizalmát a szabadító Istenre építi. 
Szavai arra tanítanak minket, hogy egyedüllétben, 
elhagyatottságban, szenvedésben a szabadító Isten
re mi is számíthatunk.

SZERDA Pál úja: Ha az evangéliumot hirdetem, 
azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehe
zedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az 
evangéliumot! lKor 9,16 (lMőz 6,9-22; lKor

8,1-6). Pál „szenvedélybetegségéről” vall. Aminek 
tárgya nem az ital, a kávé, a kábítószer és más földi 
örömök, hanem az evangélium. Aki az evangélium
ból él nap mint nap, az egyrészt tönkreteszi magá
ban a bűnt, másrészt serkenti magában az életet.

CSÜTÖRTÖK Az Isten háza, amely az élő Isten 
egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. lTim 
3,15 (Róm 4,1-5; lKor 8,7-13). Az élő Isten egyhá
za nem más, mint a Szentek közössége, akiket csak 
Isten ismer. Ennek az egyháznak az értelme az, 
hogy tartja a világot -  Jézusra épülve - ,  hogy az 
össze ne omoljon a bűn miatt. Ezért nagy dolog az 
istenfélő élet.

PÉNTEK Pál írja Timóteusnak: Te azonban légy 
józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az 
evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. 
2Tim 4,5 (Mt 10,40-42; lK or 9,1-12). Ebből a buz
dító, végrendelkezés jellegű mondatból az apostol 
munkastílusát ismerhetjük meg. Azt a munkát, 
amit kitartó türelemmel és hozzáértéssel végzett. 
Erre az intelemre nekünk is nagy szükségünk van, 
amikor zavaros világunkban élnünk, szolgálnunk 
kell.

SZOMBAT Mivel tehát a világ a saját bölcsessége 
útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességé
ben, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsá
ga által üdvözítse a hívőket. lKor 1,21 (Lk 17,7-10; 
lKor 9,13-18). Istent megismerni, befogadni embe
ri eszközökkel nem lehet. Ezért minden keresztyén 
embernek felelősségteljes feladata az, hogy megfe
lelő szavakkal, a Lélek által vezérelve, hirdesse a Jé
zus Krisztusról szóló evangéliumot.

Kustra Csaba

A VASARNAP IGEJE
KÜLSŐ ÉS BELSŐ TISZTASÁG 
Mk 7,5-16

Oldd le a sarudat...
2Mózes 3,5

Mózes elhívása az egyik legis
mertebb és legszebb bibliai törté
net. Festőknek is jó téma az égő 
csipkebokor, és hatásos szépiro
dalmi feldolgozásra is alkalmas.

De vajon értjük-e a Mózeshez 
intézett szavakat: „Oldd le saru
dat.” -  Sokan nem szeretik a külső 
dolgokat (térdelés stb.). Pedig a 
külsőségeket nem elvetni kellene, 
hanem a belső tartalmat megérte
ni és elfogadni.

A saru (cipő), a szabadság, az 
igény és az önrendelkezés jelképe. 
Ezért jelenti a cipő lehúzása azt, 
hogy lemondunk önrendelkezé
sünkről és elismeijük valakinek az 
uralmát. Pontosan erről van itt szó 
Mózes elhívása során, az égő csip
kebokornál.

Amikor Isten elhív valakit, ak
kor uralomváltás történik. Eddig 
magam rendelkeztem időmmel, 
pénzemmel stb. „Szabad” voltam 
Istentől. Isten Mózest használni

akarja az Ő munkájában. És aki 
még a maga ura, aki a maga igé
nyei szerint él, az Isten világában 
használhatatlan.

Igénk személyes üzenete az: 
kész vagyok-e letenni a magam 
irányította életet? Kész vagyok-e 
arra, hogy mától Isten irányítja 
minden dolgomat. Igen. Lássuk 
meg, ez az amiért sok ember kedve 
elmegy a hit útjától. Elméletileg el
fogadni, hogy valaki teremtett, 
hogy valaki a világot fenntartja, -  
ez nem nehéz. De gyakorlatban 
elfogadni, hogy vége az Istentől 
független életemnek -  ez valami 
más.

Jó példa a házasság. Hamar ki
mondja a fiú vágy a lány: „szeret
lek”. De amikor gyakorlatban hoz
zá kellene kötni az életemet, bizo
nyos mértékig feladni függetlensé
gemet... -  akkor nagyon sokan ki
jelentik, a házasság ma már „nem 
működik”.

„Nem működik” -  kedvelt mai 
kifejezés. De vegyük észre, hogy 
sokszor csak arra jó, hogy elhárít
sam a felelősséget. Nem én vagyok 
az oka, -  de „nem működik” a há
zasságom...

„Oldd le a sarudat”. Ez a kez
det. Persze, hogy nem könnyű, de 
ezen mindenkinek át kell esni. Lé
nyegében azt jelenti, hogy menj be 
a szoros kapun. És az, ami nem fér 
be ezen a kapun (a magam útja, 
szokásaim, önrendelkezésem), az 
maradjon IdvüL

A kegyelmet sokan „elfogad
ják”. De nem tudják, hogy a ke
gyelem együtt jár a saru to ld ásá
val. Ez pedig azt jelenti, hogy az 
eddigi magam képzelte életem íté
let alá került.

„Oldd le a sarudat”, vagyis ítéld 
meg és ítéld el Isten nélküli eddigi 
utadat. Isten merőben új életet kí
nál, amely csodálatos örömöket és 
eddig nem ismert békességet ad 
neked. De Isten nem csak Mózes
nél, nálad is azzal kezdi: „Oldd le a 
sarudat.”

Gáncs Aladár

NE FÉLJ SZERETNI...

...felebarátod
„De ki az én  fe lebará tom ?” 

Lukács 10,29

Közép-dunántúli kis város lelké- 
szi hivatalában a gyülekezet pászto
ra imádsággal gondol híveire. Láto
gatója érkezik, egy 40 év körüli fér
fi. Az arcán és ruháján messziről lát
szik a nélkülözések nyoma. Az egy
háztól egy kis segítséget, egy falat 
kenyeret kér. A lelkész a kérés elől 
nem zárkózik el, de szeretné tudni 
ki az a javakorabeli ember, aki kö- 
nyörületre vár. -  A vidék jómódú- 
embere voltam -  kezdi őszinte val
lomását. Nem kis vagyonom volt. 
2000 hold földem, 250 tehenem, és 
kisebb ménesem volt. Nagyon sze
rettem gazdálkodni, nem is nősül
tem meg, hogy vagyonom gyarapít- 
hassam. Néhány éve mindent elve
szítettem. Egy évig internáló tábor
ban voltam, s amikor újra hazame
hettem otthonomba, hogy valamit 
magamhoz vehessek holmijaim kö
zül, csupán a kanász eldobott botját 
hozhattam magammal. Szegény va
gyok, de bensőmben nyugalom van. 
Amikor nagy gazdaságom és sok 
pénzem volt, sem nyugalmam, sem 
boldogságom nem volt. Barátaim az 
internáló táborba becsempésztek 
nekem egy Bibliát. Szomjas lélekkel 
olvastam az Igét, általa Isten egé
szen megújított... Ma napszámos 
munkával keresem kenyerem. Kö
rülményeim elviselésére Isten ad 
erőt. Csak akkor fájdul meg a szí
vem, aínikor belenézhetek egy-egy

csillogó gyermekszempárba. Milyen 
gazdag is az, akinek gyermekei van
nak. Nekem nincs.

„Egymás terhét hordozzátok és 
úgy töltsétek be a Krisztus törvé
nyét.” Galata 6,2.

Furcsa, hogy az ember mennyi
vel könnyebben vállalja a fáradsá
gos munkát, az anyagi építkezés 
terhét, mint a felebarát vagy a csa
lád, gyermekek fenntartásának 
gondját. Pedig Isten itt ad igazi ál
dást és múlhatatlan örömet.

Egy családfő a II. világháború
ban három napi üldözés és szünte
len bombázások között annyira ki
merült, hogy elvesztette emlékező 
tehetségét. Nem jutott eszébe, 
hogy hívják feleségét és gyermeke
it. Megkövültén meredt maga elé, 
úgy érezte, nem érdemes tovább 
küzdenie életéért. így nem mehet 
haza, csak terhére lesz családjá
nak, környezetének. Elhatározta, 
hogy nem menekül tovább. Körü
lötte hullottak a gránátok, felgyúj
tottak egy benzinraktárt. A lángok 
vörösre festették az eget, mellette 
megszólalt egyik bajtársa: Hajnal 
van, hajnal. -  Dehogy, csak a tűz 
fénye világít. -  Majd újra hallotta: 
Hajnal van. -  E pillanatban eszébe 
jutott legkisebb gyermekének ne
ve, Hajnal. Derengő emlékezete 
tovább kereste szerettei neveit, új
ra emlékezett rájuk név szerint. 
Szívből hálát adott a Mindenható
nak, hogy van kikért élni, küzdeni.

Családja, falunépe, magyar népe, 
akiket taníthat, mert hogy ez volt 
polgári foglalkozása. A rábízottak 
mind az ő testvérei, felebarátai, 
szegények és gazdagok, erősek és 
gyengék. Ha vége lesz a háborúnak 
és újra otthon lehet, megújult lé
lekkel és imádsággal fogja hordoz
ni szerettei, családja, faluja és né
pe gondját és örömét. Mert az ő 
terhét a világ teremtője és Megtar
tó Istene hordozza.

„Ki az én felebarátom?” Mindaz, 
akit Isten utamba hoz, akit elém 
állít. Ma is, mint Jézus idejében, 
nagyon sok ember vár irgalmas se
gítségre. Széthullott családok, ut
cára került gyermekek, testi lelki 
fogyatékosok és sok száz millió 
éhező afrikai, ázsiai. Minden em
ber, aki várja az evangélium jó hí
rét: Isten szeret. Azért ne félj sze
retni... a felebarátot.

Brebovszky Gyula

Bizonyára megfigyelte már min
denki, hogy az orvos, amikor egy 
betegének a vizsgálatával végzett, 
és mielőtt a következőhöz lépne, 
kezet mos. Nyilvánvalóan azért, 
hogy egy esetleges fertőzést ne 
vigyen át egyik betegéről a másik
ra. Semmelweis, az „anyák meg- 
mentője” jött rá először arra, hogy 
a gyermekágyi láz azért terjed a 
szülőanyák között, mert az orvo
sok vitték át annak kórokozóját 
vizsgálat közben a kezükkel. Ami
kor elrendelte a fertőtlenítő kéz
mosást, a helyzet rögtön javulni 
kezdett. Ez a külső tisztasági elő
írás lényeges javulást hozott. Ma is 
sokszor javasolják a gyakori kéz
mosást, főleg az influenzajárvá
nyok idején. Van tehát értelme a 
külső tisztaság megőrzésének.

Az a tisztaság, amiről az igében 
szó van, nem orvosi követelmény, 
hanem vallási előírás. A farizeusok 
és írástudók vallási hagyománya 
volt a kézmosás szabálya. Ezzel 
olyan szabályt írtak elő, ami meg
különböztette a kegyes embert a 
többitől. A vének hagyományai
nak betartása egy külön vallási ré
tegbe tömörítette azokat, akik kü
lönbek akartak lenni másoknál. 
Olyan törvényeskedés volt a kéz
mosás, amit ezért tartottak szüksé
gesnek és mindenképpen megtar- 
tandónak, mert úgy gondolták, 
hogy ezáltal ők Isten előtt lesznek 
tisztábbak és szentebbek. Ez a kül
ső tisztaság azonban nem tette őket 
különbekké. Önmagában a külsőle
ges tisztasági szabályok megtartása 
nem elég Isten színe előtt.

Jézus szava egyértelműen kife
jezi azt, hogy a farizeusi kegyesség 
feltételezi az Isten parancsolatát, 
amikor emberi hagyományokhoz 
ragaszkodik. Ez által vallásossága 
olyan lesz, hogy csak ajkával tiszte
li Istent, de a szíve távol van tőle. 
A külső tisztaság nem ér fel a szív 
tisztaságával, a belső tisztaságot 
nem lehet helyettesíteni külső
leges szabályok előírásával és meg
tartásával. Ä  szív tisztaságára van 
szükség. Olyan szívre, amely nem 
akar emberi szabályokat Isten pa
rancsolata fölé helyezni. Nem 
akarja a szeretet parancsát emberi 
előírásokkal kijátszani. A keresz

tyén ember számára az a fontos, 
hogy szíve az Isten akaratára fi
gyeljen, s neki engedelmeskedjék.

Ezek után csak az lehet a kérdé
sünk, hogyan juthatunk ilyen szív
hez. Hogyan tisztíthatjuk meg a 
szívünket belülről? Az egyházi esz
tendőnek ebben a most kezdődő 
szakaszában böjt felé haladunk. 
Hetvened vasárnapjával kezdődik 
el az egyházi év böjtöt előkészítő 
szakasza. A böjti idő mindig a bűn
bánat ideje volt, és ebben a mosta
ni böjtre készülésünkben is a bűn
bánatnak, megtérésnek kell első
sorban helyet kapnia. Böjt felé igaz 
megtéréssel lehet elindulnunk. így 
indít el bennünket a mai vasárnap 
igéje is. Amit Jézus a farizeusok
nak és a sokaságnak, majd később 
a tanítványainak is mondott, az ma 
ránk vonatkozik: a szívnek kell 
megtisztulnia, csak a szív a belső 
tisztasága adhat tiszta életet.

A belső megtisztulás, tisztaság 
azonban sohasem az ember fára
dozásának eredménye. Az úgy va
lósul meg az emberben, hogy min
denekelőtt igazat adunk Isten igé
jének. Elfogadjuk, hogy igaza van 
Istennek, amikor szívünk tisztáta- 
lanságát megállapítja. Ez a megté
rés útján az első lépés. Ekkor tá
mad fel az emberben a vágy a tisz
ta szív után, és ekkor kiált fel így 
az ember: „Tiszta szívet teremts 
bennem, Istenem” (Zsolt 51,12). 
Az Isten pedig megadja ezt a tisz
taságot bűnbocsátó szeretete által. 
Azzal az igével tisztít meg, ame
lyikkel szívünk tisztátalanságát is 
felfedi, ugyanavval az igével meg is 
tisztít. Maga Jézus mondja: „Ti 
már tiszták vagytok az ige által, 
amelyet szóltam nektek” (Jn 15,3).

Ezt a belső tisztaságot kínálja 
nekünk az elkövetkezendő időben 
Megváltó Urunk. Lépjünk tovább 
böjt felé igaz megtéréssel.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Kegyelmes Jézusunk! Áldunk szi

vünk tisztátalanságát feltáró igédért. 
Köszönjük, hogy megtérést munkálsz 
bennünk igéd által. Kérünk, add a te 
igédben a megújító, új életet adó ke
gyelmedet is, hogy általa elinduljunk a 
megtérés útján, s _ megújult szívvel 
tegyük akaratodat. Amen.
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Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda
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Támásné

HETVENED VASÁRNAPJÁN a li
turgikus szín: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje 2Tim 1,3-7; az ige
hirdetés alapigéje: Mk 7,5-16 >

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz.

február 3. szombat: Missziói ne-" 
gyedóra -  dr. Bálint Zoltán.

február 4. vasárnap: Verasztó János 
áhítata.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMENYEK
A Keresztény Orvosok Magyarorszá

gi Társasága szeretettel hív meg műi
den érdeklődőt 1996. február 10-én 
(szombaton) de. 10 órára a kelenföldi 
református gyülekezeti teremben (XI., 
Október 23. út 5., a Skálával szemben) 
tartandó előadásra. Prof. dr. Réthelyi 
Miklós: Felkészítés az orvosi hivatásra.

CEGLED
Megváltozott a lelkészi hivatal tele

fonszáma. Az új szám: (53) 317-886.

du. 6 órakor a Deák téri nagyteremben 
Yaron Mayer az izraeli nagykövetség 
másodtitkára tart előadást Izrael Rabin 
után címmel

J D H A N N U 5
Németalföld a barokk orgona szülőhazája, 

Hollandia a digitális 
Hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

ÚTMUTATÓ 1996. és EVANGÉLIKUS 
NAPTÁR 1996. még kapható az Evagélikus 
Könyvesboltban (Üllői út 24.).

HALÁLOZÁS
Pemeczky Gézáné Veress Albertin, a Deák 

téri gyülekezet volt presbitere január 8-án, 83 
éves korában elhunyt. Temetése február 19- 
én fél 2 órakor lesz a Farkasréti temetőben.

Apróhirdetés

BETEGEK VILÁGNAPJA alkal
mából az Országos Pszichiátriai és 
Neurológai Intézet a Katolikus 
Orvosok Szt. Lukács Egyesületével 
közösen az OPNI kápolnájában rendez 
ünnepséget. (II. Hűvösvölgyi út 116. 
földszint. (Moszkva tértől 56-os fekete 
busz Vadaskerti útig). Időpont: 1996. 
február 12. du. 3 óra. Érdeklődőket 
szeretettel várnak.

A Kirándulók Ökumenikus Missziói 
összejövetelén, február 11-én, du. 4 
órakor az AIDS-ről lesz videokazettás 
előadás, a Timóteus Orvostársaság 
hozzászólásával a Zuglói Református 
Egyház imatermében (XIV. Limanova 
tér 11.)

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG 
RENDEZVÉNYEI:

Február 5-én, hétfőn du. 6 órakor II. 
Fmkel Leó u. 29. Zsidó Hitközségnél 
előadás: A fák ünnepe címen, dr. Singer 
Ödön főrabbi. Február 7-én, szerdán

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. 

Tel.: 118-0768 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

G O M B O S L A JO S 
aranykoszorús harangöntö mester

2162 Őrboltyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

i.

mI
ÍTGREL

TORONYÓRÁK korszerűen 
világszínvonal on-rádióvezérléssel
KAPCSOLÓÓ RÁK-HARANGOZÓGÉPEK

TORONY ÓRAIPARI VÁLLALKOZÁS 
CT.: Kovács Jenő 

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
TeL/Fsz: 22/312-235

(Folytatás a 3. oldalról)

A z  1990-es választással egy új 
rendszer kezdődött Haitin. A nép 
bizalma Jean Bertrand Aristide fe
lé fordult, őt választják meg el
nöknek. Abból a gyülekezeti bá
zismozgalomból indult el, amely
nek a „Lavalas” nevet adták. >yAz 
egység erőssé tesz”, ezt jelenti a ki
fejezés. És valóban az egész népet 
akarta egységesen aktivizálni és 
bevonni a közös politizálásba. 
„Népünk nemet m ond az erőszakra 
és igazságosságra áhítozik. A z ál
lamnak az a dolga, hogy megnyissa 
az igazságosság ajtaját” fogalmaz

ta meg politikai programját az el
nök.

A reményteljes jövő felvillantá
sát 1991-ben, 7 hónappal Aristide 
megválasztása után véres katonai 
puccs zúzta szét. Három éven ke
resztül megint a terror és az ön
kény jutott hatalomra Haitin. A 
nép nem tört meg szabadságvágyá
ban, de mélyen megsebezték.

1994-ben népe visszahívja az el
űzött elnököt. Visszatérte előtt 
megkérdezték tőle: „Nem fél 
visszamenni oda, ahonnan elűz
ték?” „Sohasem féltem attól, hogy 
teljesítsem kötelességemet -  volt a 
válasz. -  Nem lehet addig a magunk

számára békét keresni, amíg mások
nak nem tudtuk azt megteremteni” 
fűzte még hozzá az elnök.

Egy esztendeje idegen ellenőr
ző csapatok felügyelnek arra, 
hogy Haiti népe nyugodtan alud
hasson, hogy akik bujdosni kény
szerültek, ismét visszatérhessenek 
az országba, hogy emberek szaba
don megfogalmazhassák vélemé
nyüket.

De ez már a jelen, sőt a jövő 
kérdése. Hisszük, hogy a sokat 
szenvedett nép várakozásai végre 
valóra válhatnak.

Közli:
Keveháziné Czégényi Klára
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HATVANAD 
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 35 FT

Szabadon bűn és erény között 
Választhatni, mily nagy eszme 

S tudom mégis, hogy felettünk 
Pajzsul áll Isten kegyelme

Madách

A TARTALOMBÓL

BUDAPESTI EVANGÉLIKUS 
TEMPLOMOK

SZLOVÁK NAP MAGYARORSZÁGON

4 5 5  ÉVES SYLVESTER JÁNOS 
ÚJ TESTAMENTUMA

A januári zsinati ülésszakon -  figyelembevéve az 
influenzavírusok támadását ez különösen nagy szó, 
nem volt gond a határozatképességgel. Ez tükrözi 
mind a zsinati tagok felelősségtudatát, mind a jó elő
készítést, hiszen ezúttal is, a bejelentett hiányzók he
lyére, póttagokat hívott be a zsinati gazda.

Annak ellenére volt szép a létszám, hogy előzetes 
vélekedés szerint ez az ülésszak nem ígért különösebb 
izgalmakat. Feltehetőleg azért alakult ki ez a véle
mény, mert talán először, nem szerepeltek egyház
szervezeti kérdések, a leginkább aktív 3. számú bizott
ságnak nem volt előterjesztése.

Ahogy az lenni szokott, felülmúlta a várakozást az 
ülésszak. Négy törvénytervezettel kapcsolatban is 
jelentős előbbrelépés történt. Az egyházzenei szolgá
latról és a tájékoztatásról, a sajtómunkáról előké
szített törvények általános vitája azt jelezte, hogy a 
tervezetek alapján előkészíthető a szöveg a részletes 
vitára.

Az egyház háztartásáról és az egyházi egyesületek
ről lezajlott vita viszont inkább a javítanivalókra fi
gyelmeztetett.

Érdekes módon a legszínvonalasabb vita egy rend
kívüli napirend kapcsán alakult ki. Ez a vita azért is 
örvendetes volt, mert bár úgynevezett kényes témát 
érintett, mindvégig kulturált, egyházhoz illő volt a 
hangnem, remélhető, hogy senki nem sérül az ügy
ben.

Előzmények: A  Zsinat elfogadta, javaslata alapján 
az Országos Elnökség kihirdette, életbe léptette az 
egyházi bíráskodásról szóló törvényt. Megalakultak a 
különböző szintű bíróságok, így az Országos Bíróság 
is. Ez a testület május 19-én hozott elvi határozatában

LUTHER MÁRTON HALÁLÁNAK
450. ÉVFORDULÓJÁN 1996. február 18-án

ÜNNEPI ISTENTISZTELETET Délután 3 órakor a Teológiai Akadémia kertjében álló
közvetít Luther-szobornál koszorúzási ünnepség lesz.

a Magyar Televízió a TV1 csatornáján de. 11 órakor Utána a zuglói gyülekezet templomában ünnepi megemlékezés.

a Bécsi kapu téri templomból. Előadást tart:

Igét hirdet: dr. Fabiny Tibor teológiai tanár és D. dr. Harmati Béla püspök.

dr. Hafenscher Károly lelkész, c. teológiai tanár. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

TANULÓPÉNZ
kiterjesztette a püspök döntési jogosultságát -  rend
kívüli esetekben -  az egyházközségi törvény rendelke
zésében. Konkrétan a lelkészi szolgálat alól való fel
mentés és felfüggesztés rendkívüli eseteire gondolt az 
Országos Bíróság. ,

Smidéliusz Zoltán esperes, zsinati tag a Zsinat no
vemberi ülésszakán írásbeli indítványt terjesztett elő 
az Országos Bíróság elvi döntésével kapcsolatban, 
melyet júniusban minden egyházközségnek megküld
ték. Kérte, vizsgálja meg a Zsinat az elvi döntés jog
szerűségét és kötelező erejét. Saját véleményét, aggá
lyait öt pontban összegezte. Úgy vélte, az Országos 
Bíróság túllépte hatáskörét, az 1966-os törvény szelle
mét csempészte vissza az egyházi életbe. A Zsinat jo
gosult a törvények értelmezésére.

Dr. Galli István a bíráskodásról szóló törvény elő
terjesztője (5. sz. szakbizottság elnöke) és Zászka- 
liczky Péter a 3. sz. szakbizottság elnöke kaptak felké
rést novemberben arra, hogy készítsenek az ügyben 
előterjesztést a Zsinat számára.

Indítványukat tárgyalta meg rendkívüli napirend
ként a Zsinat. Végső következtetésként javasolták, 
hogy a Zsinat elnökein keresztül hívja fel az Országos 
Bíróságot, hogy az elvi döntést helyezze hatályon kí
vül és ezt közölje az egyházközségekkel, egyházi in
tézményekkel. A  négy pontban összefoglalt elemzés 
készítői jól ismerték azt a hátteret, amely miatt a bí
rósági elvi döntés megszületett. Nevezetesen egy lel
kész súlyos -  anyagi természetű -  vétséget követett el, 
indokolt volt azonnali felfüggesztése, a büntetőjogi 
vonatkozásokon túl azért is, mert a tényeket ismerő 
gyülekezetben szolgálata visszatetszést keltett volna. 
Ilyen esetekre gondolt a Bíróság. A  szakértők meg

alapozatlannak ítélték azt a félelmet, hogy ti. a püs
pök nem tud intézkedni szükség esetén. Rámutattak 
arra, hogy az egyházkerületekről szóló törvényben a 
püspök és az egyházkerületi felügyelő megosztható 
feladatai között szerepel a botrányos esetekben való 
eljárás.

Érdemes idézni a további indoklásból: az elvi dön
tés a püspöki jogkör kiterjesztését „az Evangélikus 
Egyház legmagasabb rangú képviselőjének” jogosultsá
gaként nevezi meg. A  szakbizottsági vezetők előter
jesztése szerint viszont: „Ez az indoklás ellentétes a zsi
natunk által meghozott, és hatályba lépett törvénnyel, 
amely szerint: A  Magyarországi Evangélikus Egyház tör
vényhozásában, kormányzásában és bíráskodásában, 
az egyházi szervek összetételénél a paritás elve, vagyis a 
lelkészi és nem lelkészi elem egyenjogú befolyása érvé
nyesül” (I. Tv. 18. §.). Ennek alapján nem lehet a püs
pököt egyházunk „legmagasabb rangú képviselőjének” 
tekinteni. Ez ellentétes egyházunk korábbi, közel három 
évszázados joggyakorlatával is, hiszen első egyetemes 
zsinatunk, az 1791-es Pesti Zsinat az egyház szervezeté
re nézve alapelvként tette az egyház kormányzását a lel
készek és nem lelkészek között közössé. ”

Azután: iyAz egyházi bíráskodásról szóló törvény sze
rint felfüggesztésről csak folyamatban lévő fegyelmi eljá
rásban lehet szó és felfüggeszteni csak az eljáró bíróság
nak van joga. .... a felmentés és felfüggesztés ügyében 
történő döntési jogosultság kiterjesztése sérti a hatályos 
törvényt és nem tartható fenn. ”

A  Zsinat nagy többséggel elfogadta az előterjesz
tők indítványát. A  javaslat ellen szavazók etikai, elvi 
kifogásokat hangsúlyoztak.' Volt, aki szükségesnek 
tartotta volna az Országos Bíróság tagjainak részvé

telét a vitában, más vélemény szerint még nincs elfo
gadva a zsinati törvény, így vitatható, hogy a Zsinat 
nem lépte-e túl hatáskörét a határozattal, nem esett-e 
tehát hasonló hibába, mint az Országos Bíróság.

Fontos mozzanata volt a vitának annak hangsúlyo
zása, hogy a legjobb törvény sem képes minden elő
forduló esetre pontosan felkészülni. A jó törvények 
szelleme püspöknek, esperesnek, felügyelőnek, gyü
lekezeti tisztségviselőknek is lehetőséget nyújt, ha 
szükséges, gyors intézkedésre is. Ez természetesen f<Q 
kozott felelősséggel jár, hiszen az ezt követő, a tör
vényben előírt eljárás fogja tisztázni a helyzetet. De a 
vitában előkerült szélsőséges vétségek esetén a 
vezetőnek nem kell tartania attól, hogy eljárási sza
bálytalansággal vádolják majd. Érthető, hogy a még 
mindig igen közeli múlt miatt a többség arra volt ér
zékeny, hogy lám -  egy eset kapcsán -  máris törekvés 
van a végrehajtó hatalom kiterjesztésére a bíráskodás 
irányában.

Jó volt, hogy fel sem merült, hogy a vezetők kezde
ményezték volna jogkörük kiterjesztését, ők inkább el 
kell szenvedjék múltbéli dolgok miatt a jelenbeli -  
döntéseiktől független -  érzékenységet.

Nem lehet megtakarítani a tanulópénzt. Ez volt a 
vita talán legfőbb tanulsága. A  legjobb törvények 
megértésében, megtanulásában, alkalmazásában is 
számos buktató rejlik. Ne feledjük, embervoltunk, 
gyarlóságunk miatt van szükségünk törvényekre, hogy 
Isten teremtményeihez méltó legyen -  legalább a kí
sérlet szintjén -  együttélésünk. Nem cél, eszköz a tör
vény, amivel kell tudni bánni, megértve szellemiségét, 
a célt, az egyház épülését szolgálva.

FrenkJ Róbert

OLVASSUK ÚJRA!
Többen érdeklődtek a karácsonyi számunkban közreadott testvéregyházi szerződés olvasása után, hogy 

mit tartalmaz a bajor-magyar testvéregyházi szerződés részleteiben. Az 1992-ben közzétett megállapodás 
szövegét most készséggel ismételjük meg. Olvassuk újra!

Megállapodás
a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bajor 

Evangélikus Egyház testvéregyházi kapcsolatairól
1 . §

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bajor 
Evangélikus Egyház sajátos testvéregyházi kapcso
lat létrehozásában állapodik meg. Hozzá akarnak 
járulni lehetőségeik szerint ahhoz, hogy növekedjék 
az evangélikus keresztyének felismerhető és megél
hető közössége (communio), amely látható kifeje
ződését a lelki és szentségi közösségben, valamint a 
közös bizonyságtételben és szolgálatban nyeri el. 
Ezzel megerősítik a világ evangélikus egyházainak 
egymáshoz való tartozását és hitet tesznek a mellett 
az egyház mellett, amelyik Jézus Krisztus teste ezen 
a világon.

2. §
1. A  Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bajor 

Evangélikus Egyház kölcsönösen megosztják egymás
sal a maguk lelki tapasztalatait és teológiai meglátá
sait, valamint diakóniai és missziói munkájuk, oktatá
si és nevelési feladataik eredményeit.

2. A testvéregyházi viszonynak az egyházak min
den szintjén, egészen a gyülekezetek szintjéig élettel 
kell megtelnie. így ez a kapcsolat a kölcsönös adásban 
és elfogadásban meggazdagodásként lesz megtapasz
talható. Az egyházak tanácsokkal látják el, segítik és

támogatják egymást a számukra adódó kihívások kö
zepette. Mindebben különös figyelmet érdemelnek a 
Magyarországi Evangélikus Egyház német ajkú gyü
lekezetei.

3. §
Mindkét egyház sajátos módon akar egymásért fe

lelősséget vállalni. Ehhez tartoznak többek között:
1. kölcsönös tájékoztatás az egyház és a diakónia 

területén történő jelentős ̂ eseményekről, jelentések, 
jegyzőkönyvek és kiadványok cseréje által;

2. kölcsönös látogatások;
3. részvétel a zsinat és az országos presbitérium 

ülésem és egyházi közgyűléseken;
4. az egyházak vezető testületéi képviselőinek 

rendszerint évenként tartott megbeszélései; a diakó
niai szervezetek vezetőinek bevonásával;

5. kölcsönös részvétel az egyházak által ápolt to
vábbi ökumenikus kapcsolatokban;

6. a lelkészek és más egyházi munkások korláto
zott időtartamra szóló cseréje;

7. együttműködés a teológiai főiskolák között;
8. ösztöndíjak biztosítása teológiai hallgatók és 

egyházi munkások számára;
9. meghívás továbbképzési rendezvényekre, rész

vétel szakkonferenciákon, munkaelképzelések cse
réje;

10. együttes lelkészi munkaközösségek;
11. meghívás az ökumenikus tanulmányi kurzusra 

(Josefstal);
12. kapcsolatok szorgalmazása gyülekezetek kö

zött egyházmegyei szinten, valamint egyházi és diakó
niai otthonok és létesítmények és azok fenntartói kö
zött;

13. együttműködés a diakónia területén tervek és 
segélyek végrehajtásában;

14. együttműködés az ifjúsági és az asszonyok kö
zött végzett munkában, az oktatás és nevelés terüle
tén (pl.: iskolai intézmények közötti testvérkapcsola
tok), a széles körű nyilvánosság előtt végzett munká
ban (tömegkommunikációs eszközök) és a szórvány
szolgálatokban;

15. tanácsadás és segítés új munkaterületek kiépí
tésében.

4. §
Az egymással megállapodó egyházak a Lutheránus 

Világszövetség tagjaiként összetartoznak. Ezért mun
kájuk fontos mozzanatait a Lutheránus Világszövet
ség illetékes szerveivel egyeztetik.

5. §
Mindkét megállapodó fél tagja az Egyházak Világ

tanácsának és az Európai Egyházak Konferenciájá
nak. Ennélfogva azokat erről a megállapodásról tájé
koztatják.

6. §
A Bajor Evangélikus Egyház mint tagegyház tájé

koztatja a Németországi Evangélikus Egyházat 
(EKD) és Németország Egyesült Evangélikus Egyhá
zát (VELKD) a megállapodásról és az ezen testvér
egyházi kapcsolatnak a keretében történő fontos fej
leményekről.

7. §
Mind a Magyarországi Evangélikus Egyház, mind a 

Bajor Evangélikus Egyház megnevez egy-egy megbí
zottat testvéregyházi kapcsolataik ápolására.

8. §
Ez a megállapodás egyelőre három évre érvényes. 

A harmadik év kezdetén a testvéregyházak megbízot
tai felülvizsgálják a megállapodást és amennyiben 
szükséges, javaslatot tesznek szükséges változtatások
ra, illetve kiegészítésekre.

MEGÁLLAPODÁS 
a M agyarországi Evangélikus Egyház 

és a Bajor Evangélikus Egyház 
testvéregyházi szerződése érvényének 

m eghosszabbításáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a 
Bajor Evangélikus Egyház testvéregyházi kap
csolatáról szóló 1992. november 23-i megálla
podás érvényessége további öt évre meghosz- 
szabbításra kerül.

Az ötödik év kezdetén a testvéregyházak 
megbízottai felülvizsgálják a megállapodást, és 
a szükséges módosításokra, ill. kiegészítésekre 
javaslatot tesznek.

Regensburg, 1995. november 28.

D. dr. Harmati Béla 
püspök-elnök

Magyarországi Evangélikus Egyház

Hermann von Loewenich 
tartományi püspök 

Bajorországi Evangélikus Egyház
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Régi kínai mese szól arról, hogy Qi tartományban élt 
egy ember, aki nagyon vágyott rá, hogy aranya legyen. 
Egy ízben elment a piacra. Az aranykereskedő pultjá
nál darab aranyat dobott a mérlegre, aztán szó nélkül 
zsebre vágta. Amikor a rendőr elkapta, megkérdezte tő
le: »Hogy lophattál aranyat ennyi ember szeme láttá
ra?”

„Amikor az aranyat eltettem, nem láttam senkit és 
semmit, csak az aranyat” -  felelte az ember.

Uram, sokszor engem is elvakítanak vágyaim, önző kí
vánságaim, amik miatt nem vagyok tekintettel senki 
másra. Kérlek, segíts, hogy ilyenkor időben felnyíljon a 
szemem!

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

Miért szólnak a harangok?
A h a ran gok  jelzik az istentisztelet kezdetét. De mi 

szükség van erre? Nem tudnák az emberek harangszó 
nélkül is, hogy mikor kezdődik az istentisztelet? Zsu
zsa néni elmagyarázza: „A harangok először is Istent 
dicsérik, és hívogatnak mindenkit a templomba. Más
részt akkor is harangozunk, ha keresztelő, esküvő 
vagy temetés van. Sok helyen akkor is megszólaltak a 
harangok, ha valami szerencsétlenség történt, ha 
mondjuk tűz ütött ki a településen.” Zsuzsa néni szu
szogva lépked a torony meredek lépcsőjén. A  mi 
templomunk tornyában két harang látható. Egy nagy 
acélból, és egy kisebb, ami bronzból készült. A kis 
bronzharang nagyon régi. Rá van írva, hogy 1680-ban 
öntötték. Szép, díszes öntvény. „Dicsőség a magas
ságban Istennek”, ez a felirat olvasható rajta. Zsuzsa 
néni fordítja le nekünk a feliratot, ami eredetileg lati
nul íródott.

Zsuzsa néni az órájára pillant. Itt az ideje, hogy ha
rangozzon. Megragadja a harangkötelet és meghúzza. 
Ezzel lengésbe hozza a harangot. A  nagyobbik mély 
hangon szól, a kisebbik viszont magasan cseng. Jó 
hangosan szólnak, biztosan messzire elhallatszik a 
hangjuk.

Zsuzsa néni hamarosan kimelegszik. „Ideje lenne 
már villamosítani a harangokat”, mondja szuszogva, 
„a szomszéd faluban már csak egy kapcsológombot 
kell megnyomni a harangozónak. "Lefelé menet óva
tosan lépkedünk a lépcsőkön. Anett szédül, de ő sem 
akaija lekésni a hamarosan kezdődő keresztelőt.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Nem fölösleges!
H a a négyzethálóban elhelyezed az itt közölt meg

határozásokat, néhány szó kimarad, de ezek egyálta-

Ián nem fölöslegesek, hisz ezekből olvashatod össze a 
következő vicc poénját:

A  lelkész családlátogatást Járt. Búcsúzáskor az édes
anya megkérdezi Ferikét: „És m i szépet illik mondani, 
amikor a tisztelendő bácsi elmegy?”

10 betűs: Jóistennek; karácsonyi;
7 betűs: reszket;
6 betűs: kántor; legyen; Naamán; ráérős;
5 betűs: Ámósz; cicám; Dezső; minák; tűmi; orkán; 

ócska;
4 betűs: Ádám; Ákán; hála; Rudi; siet; társ;
3 betűs: adó; gőz; Ivó; nád; Nóé; rab; sás; Ybl;
2 betűs: ág; ám; ár; ás; ee; iá; kő; ló; tű; zs.

JÁTÉKTÁR
A játékvezetőn kívül az összes résztvevő szemét be 

kell kötni. A játékvezető különféle zajokat csap, a já
tékosoknak pedig a sorozat végén pontosan sorban le 
kell írniuk, hogy mik okozták a hangokat. Pl.: az ujját 
végighúzta az ablakon, becsapta az ajtót, leejtett egy 
könyvet, elővett egy kulcscsomót, meggyújtott egy ön
gyújtót stb.... Egy tíz zajból álló sorozatot már éppen 
elég nehéz felismerni és megjegyezni.

Humorzsák
A  neves író, Mark Twain egyik tisztelője ki akarta pró

bálni a posta pontosságát, hogy mennyire tud elégtelen, 
hiányos címzésre is kézbesíteni Levelét így címezte meg:

-  Mark TWain úrnak A z Isten tudja, hol. -  Két hó
nap múlva a hölgy választ kapott:

-  Isten tudta. Mark Twain.
H “•f 'l'vrn
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A  tisztelendő bácsit születésnapján így köszöntik a 
hittanosok

„Kedves tisztelendő bácsi, kívánunk neked sok sikert, 
erőt, boldogságot... és a Jóisten imádkozzon érted!”

*

-  Hogyan imádkoznak veletek a szüléitek lefekvés 
előtt? -  kérdi a hitoktató.

Tibor így felel:
-  Anya leül az ágyam szélére és ezt mondja: „Iste

nem, hála neked, hogy sikerült végre ágyba tennem a 
gyerekeket!”

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

Új nem zeti opera született
„Még tartozom egy operával” ígérte S z o k o l a y  

S á n d o r  nyolc évvel ezelőtt, amikor bemutatták az 
akkor új operáját, az Ecce homót. A  szerzőt színpadi 
műveiben nagy emberi témák foglalkoztatják így szól a 
Vémász a szerelem szenvedélyéről, a Hamlet az emberi 
lét értelméről, a Sámson a sorsról és az egyéni hős tragé
diájáról, az Ecce homo pedig a Megváltóról „Még meg 
kell írnom egy nemzeti operát, de ez nagyon nehéz és fe
lelősségteljes feladat. Várok még vele. ”

íme, most megszületett a nemzeti opera. Nincs benne 
szabadságharc, nincs zászlólengetés, sem Bánk Bán 
dörgő panasza. Ez az opera úgy nemzeti, ahogy ma hite
les, mert a legszükségesebb üzenetet fogalmazza meg 
hogy a hallgatók kikerülhetetlenül szembesüljenek vele. 
Arról szól ami ma nincs, és aminek hiánya vesztünket 
okozhatja. Már az opera címe is erről szó l „Margit, a 
hazának szentelt áldozat”.

Szokolay műve csendes, de határozott tiltakozás az el
len a világ ellen, amelyik bennünket körülfog. És ami
lyen hitvánnyá mi is válhatunk ha meg nem változunk 
A m ikor sokan a haza fogalmát is gyanúsan fogadják 
am ikor léttérré vált a szülőföld, ahol csak addig érdemes 
élm, ameddig haszonnal jár. A  hazáért? Áldozni? Van 
épp elég áldozat, de ezek kényszerű, mások által ránk 
mért áldozatok Nem önként vállaltak és nem a hazáért 
hozottak A  hazáért hozott áldozat ma hiánycikk 

A z opera cselekménye a 13. századba vezet. A  tatárjá
rás borzalmai közepette TV. Béla születendő gyermekét 
ajánlja fe l az Istennek ha az ország elkerüli a végső 
pusztulást. így lesz Margit Istennek szentelt áldozat, ezért 
kerül kolostorba. Tudatosan vállalja a feladatot. Hazá
jáért tanul, o lvaia  kolostorban. Hazájával tesz jót, ami
kor a rászorulókon segít, amikor betegeket ápol. Hogy 
hűségesen töltse be élete hivatását -  akárcsak Luther a 
kolostorban -  a legnehezebb munkákat vállalja. Népe 
bűnéért vezekel Még a szentnek is akad irigye: ez is né
p ü n k vétke. Margit szenved társaitól És konfliktusa van

A M C

szüleivel is. Apja Istennek tett esküjét akarja megszegni, 
és hatalmi érdekekből fogadalma ellenére férjhez akar
ja adni leányát a cseh királyhoz. Margit ellenáll az apai 
akaratnak, mert fontosabbnak tartja az Isten kegyelmét 
hazája számára a napi politikánál. A z operában megje
lenített másik konfliktus a király és fia, István közötti vi
szály. Margit kibékíti őket. Magát áldozza, mert m int 
ilyenkor lenni szokott, a béketeremtő válik gyűlölné. 
Margit életének valóban van üzenete a magyar nemzet 
számára! Minden jelenete az, Margit minden tette az. A z  
opera csendessége ellenére is hangos kiáltás egy nem fi
zikai, de erkölcsi romok közt élő nemzethez. Mint tükör
ben, láthatjuk benne mai magyarságunk és istenfélel
münk silányságát, hitvány voltát. .Akinek van füle, hall
ja, m it m ond. . .”

Ha Szokolay Sándor egyházi kantátáiról azt mondták 
a kritikusok, hogy „túl operások”, most az opera kritiku
sai mondhatnák -  mondják is! - e z  a zene túl áhítatos, 
túl szakrális. Valóban, a szerző az egyházi kantáták nyel
vezetét használja. De ennek a zenei nyelvezetnek is olyan 
leszűrt, kiegyensúlyozott rétegét hallhatjuk, amely felfelé 

tmutat. (Ma divat „lefelé” mutatni a művészetben: a 
rosszból, a nihilből a minél mélyebbet.) Szokolay nem is 
nevezi müvét egyszerűen operának, hanem így fogal
mazza meg műfaját: misztérium-opera. Valahol az ora
tórium, a misztériumjáték és az opera háromszögében 
fogalmazott zenemű. Erre mutatnak gyönyörűséges kó
rusai. Megszólaltatásukra a történet bőven ad lehetősé
get: az ország urai, a kolostor apácái, a klerikusok csa
pata, a nép megjelenítése kórusokban történik A  mon
dandó is adott: siratóének a romba dőlt ország felett, a 
Margit fogadalmát követő glória, a kibékülést koronázó 
sanctus és a Margit halálakor felcsendülő In aeternum. 
Ezekben a kórusokban valódi fennköltség szépség és 
megrendítő áhítat ötvöződik

Mind ezekben, mind a szólóénekekben a zene nagy
szerű társa a szöveg. N e m e s k ü r t y  I s t v á n  hiteles,

... Ahogy itt fekszünk a matra
cokon szerteszét, arra gondolok, 
hogy ez a régi ház, a huzatos abla
kaival, az ódon falaival, a recsegő 
padlójával és egyáltalán az idő illa
taival mégis mennyivel többet tud 
nekünk jelenteni, mint bármely 
másik, ugyanilyen épület. Persze, 
benne van az, hogy én festettem az 
ajtókat, a fűtéscsöveket, más az 
ereszeket festette végig, más az 
ablakkereteket, mások kimeszel
tek egy szobát, négyen pedig fel
csiszoltak, majd négy rétegben fel
lakkoztak egy másikat. És most itt 
fekszenek ok is körülöttem. Ott
hon puha ágyainkban fekszünk, 
bosszant, ha kényelmetlen valami, 
de amikor eljövünk egy ilyen csen
des-hétvégére, minden más. Na
gyon jók ezek a matracok, jólesnek 
a saját főztjeink, pedig, ha édes
apám ilyet tenne elém, elhúznám 
az orrom.

Most fáradtan fekszem, éjfél is 
elmúlt már, de csak most oltottuk 
el a villanyt, valaki még mesét 
mond, benépesítve a sötétet fantá
ziájának különös teremtményei
vel. És van valami, ami nem távo
zott közülünk, mióta a pályaudva
ron találkoztunk, hogy együtt in
duljunk, és ez a nevetés. A nevetés 
és az együttlét öröme. Nevetve éb
redünk, és ez most sem akar alud
ni hagyni minket. Valahogy mele
gebb a szoba, mintha a falak is ba
rátságosabbak lennének, és mint
ha a mi nevetésünk olvasztaná a 
h a u s i t  Ahnov mi is CSŐ-

A nevetés ajándék
dáljuk a hó csillogását, a tó jegét, a 
zúzmarás temető csendjét, a fákon 
mindenütt csillogó vízcseppeket, 
úgy veri vissza és háromszorozza 
meg a völgy és a hegy, az erdő és a 
behavazott rét a nevetésünket...

Ahogy itt fekszem, rájövök, hogy 
mennyire szükségem volt már a ne
vetésre, és azokra, akik itt vannak 
körülöttem. Az elvárások súlya sok 
tonnával nehezedett rám, és már 
nagyon fáradt voltam. De már tu
dom, nem fáradtság volt ez, hiszen 
mennyit futottam, játszottam, bo
hóckodtam ma is, hanem valamifé
le kiégés, beletörődés egy termé
szet- es Isten-ellenes hajszába. De 
álljunk már meg. Gyerek vagyok 
még, és aligha akaródzik beállni a 
fogaskerekek közé.

Ma, az előadás utáni beszélge
tésben egymás erős és gyenge ol
dalairól beszélgetve, rájöttem még 
valamire. Rájöttem, mi az, amire 
egyáltalán nem jut idő ebben a 
századvégi hajtásban. Nincs időm 
másokra, az emberekre, a társaim
ra, a barátaimra, a családomra. 
Megdöbbentem, hogyha odafigye
lek egy kicsit a másikra, ha inni tu
dom a jelenlétét, mennyi mindent 
is tudok róla valójában. Persze ró
lam is mondtak olyan dolgokat, 
amiken még sokat fogok gondol
kodni. Szinte minden jó, amit kö
zösen csinálunk, nemcsak a neve
tés, a közös, együttgondolkodás is.

Nincs kedvem igazán hazamen
ni. Szükségem lenne még egy ko
molyabb nevetéskúrára, hogy iga

zán bíijam a terheimet. Biztos 
minden ifjúsági csoportnak meg
van az az öreg papiak, faház, vagy 
más hely, amit besüthetnek a neve
tésükkel, ahol újra indulni tudnak, 
ahol feltöltődhetnek, ahol szoro
sabbra fűzhetik kapcsolataikat, 
ahol fellángolhat bennünk a szere
tet. Biztos vagyok benne, hogy 
ezek a „csendes-hétvégék” és a 
nyári hetek nélkül mi sem lehet
nénk igazi közösség...

Lassan én is aludni térek, hiszen 
holnap korán kéne felkelnünk, fél 
tízkor istentisztelet és még előtte 
vissza kéne vinni a villanyrezsót a 
református lelkésznek. Á pár év 
alatt, mióta ide járunk, már a har
madik lelkészt hallgatjuk, kíván
csiak is vagyunk, milyen lesz az is
tentisztelet... A mese még mindig 
szól, a róka és a bagoly újabb ka
landokba bonyolódott. Biztos töb
ben alszanak már, de még kunco
gások haljatszanak a legtöbb háló
zsákból. En is nevetek...

Egyébként egy darabot próbá
lunk, amit valószínűleg farsangkor 
adunk majd elő. Csak eszembeju
tott a jelenet, amikor a boszorkány 
és az ördög egy seprűn lovagolva 
befarolt a színpadra, feltörölve az 
egészet...

De mielőtt végre elaludnék, mai 
utolsó tennivalómat el kell még 
végeznem. Istenem, Atyám, hálát 
adok neked a legcsodálatosabb 
ajándékodért, ami életet és erőt ad 
nekünk, a nevetésért!...

H. Tamás

IQúsági munkatársképző tanfolyamok 
a KIÉ szervezésében

,A  Keresztyén Ifjúsági Egyesület célja: egy közösségbe gyűj
teni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és 
Istenüknek tartják a Szentírás szerint, azr Ő tanítványai akar
nak lenni hitükben és életükben, és az O országát terjesztik a 
fiatalok között. ”

1855-ben Párizsban sok-sok ifjúsági vezető közös gondo
lataként fogalmazódott meg ez a célkitűzés. Ennek szelle
mében alakult meg több mint száz évvel ezelőtt a magyaror
szági KDE. Az egyesület működését ma is ez határozza meg. 
Amellett, hogy a fiatalok közötti evangelizáció érdekében uj 
módszereket és programformákat valósítunk meg, sok ha
gyományos programot felelevenítünk. Az 1948 előtt műkö
dő KIÉ életében fontos szerepük volt a vezetőknek tartott 
nyári tanfolyamoknak. A ’90-es évek elején az újra alakul ás 
első lépései is a munkatársképző tanfolyamok voltak, melye- 
ketazótajs fojyajnatosan szervezünk. A résztvevők elsősor
ban protestáns fiatalok, akik ifjúsági munkát végeznek vagy 
szeretnének végezni. Az' ifjúsági munkához szükséges elmé
leti és gyakorlati ismeretek átadása mellett hangsúlyt helye
zünk a résztvevők lelki erősödésére, az otthoni szolgálatra 
való felkészítésre. A tanfolyamok anyagát magyarországi 
igények szerint állítottuk össze, előadóink az ifjúsági munká
ban megfelelő tapasztalattal rendelkező lelkészek és laiku
sok. A teljes képzés négy nyári kurzusból áll, melyek egy
másra épülnek. A tantárgyak a következő négy alaptéma kö
ré csoportosulnak:

-  A munkatárs személye (pl. személyiség, lelkigondozás)
-  Háttérismeretek .(pl. Bibliaismeret, felekezetismeret, 

szekták)
-  A KIÉ és az ifjúsági munka (pl. az ifjúsági munka célja)
-  Gyakorlat (ének, kézművesség, kirándulásszervezés, 

témafeldolgozási módszerek, programtervezés, adminisztrá
ció stb.)

Az idén augusztus első felében, Piliscsabán rendezzük 
meg tíznapos tanfolyamunkat, amelyen a négy évfolyam 
képzése párhuzamosán folyik.

Részletesebb tájékoztatás a KJE-irodán (1085 Bp., Ho- 
ránszky u. 26., tel.: 267 0587) vagy az esti órákban a 261 
3947-es budapesti telefonszámon kérhető.

A KIÉ Munkatársképző Bizottsága

AZ ISTEN AJÁNDÉKAI ÉS ELHÍVÁSA 
VISSZAVONHATATLANOK

Róm 11,29
E címmel találkozót rendez a magyarországi KIÉ 

az ifjúsági munkát végzők számára. A program célja 
az ifjúsági munkát érintő kérdések megvitatása mel
lett munkatársi kapcsolatok építése, tapasztalatcse
re, lelki feltöltődés.

Időpont: április 12-14. Helyszín: Debrecen (szük
ség esetén szállást biztosítunk).

Jelentkezés a KTE iroda címén (1085 Bp., Horán- 
szky u. 26., tel.: 267 0587), határidő március 15.

Országos Evangélikus Egyetemista 
és Főiskolás Júlálkozó

Az 1995-ös tavaszi gyenesdiási találkozó után újra orszá
gos hétvégét szervezünk minden olyan evangélikus fiatal 
számára, aki egyetemen vagy főiskolán tanul! A találkozó té
mája idén a misszió lesz, amit többféle szempontból szeret
nénk megközelíteni, pl. misszió a felsőoktatásban, misszió az 
egyházban, a modern társadalomban. A találkozó meghívott 
előadója Béres Ibmás debreceni evangélikus lelkész.

A konferencia ideje: 1996. március 1-3.
Helye: Kecskemét, Emmaus-ház.
Szeretnénk kérni, hogy írásban minél előbb (február 20- 

ig) jelezze mindenki részvételi szándékát. Amint beérkeznek 
a jelentkezések, azonnal küldjük a pontos programot 
részvételi díj megjelölésével stb.

A jelentkezést a következő címre kérjük február 20-ig:
Pángyánszky Ágnes pangyan @osiris, ette, hu
1085 Budapest, Üllői út 24.
TfeL/Fax.: 113-0886.
Mindenkit nagy szeretettel várunk az egyetemista és 

főiskolás találkozóra!

költői szövege, amely a zenedráma mondanivalójával 
teljesen azonos. Szólnunk kellene a szólistákról mind, 
de maradjon egyvalakié a megérdemelt pálma: Z e m p 
l é n i  M a r g i t é ,  a címszereplőé. Bájossága, tisztasá
ga, sugárzó hite elénk varázsolja a szent lényét. Áriái kö
zül a legszebb azAve Maria -  hiszen egy reformáció előt
ti kolostor légkörében valóban ez lehet a legátélhetőbb 
lírai téma.

Szokolay Sándor operája sem címében, sem műfajá
ban, sem mondanivalójában nem követi a korszellemet. 
Sőt: minden jelenetével éppen azzal szemben beszél. 
Ezért nem is dédelgetett és reklámozott mű. Eredetileg a 
margitszigeti szabadtéri színpadra íródott. Sok külföldi 
jár ott: legalább megismertek volna valamit a magyar 
történelemből, egy magyar szentről. A  környezet is hite
lesítette volna a mondanivalót: a kolostorromok adták 
volna a hátteret. Ez a bemutató pénz hiányában nem jö 
hetett létre. Megkezdődött a gyűjtés. Tíz szponzor -  köz
tük egy minisztérium, a Magyarok Világszövetsége, egy 
bank -  annyit hozott össze, hogy három Erkel színházi 
előadás vált lehetővé. A  pénzből ennyire futotta. Plakát
ra, reklámra már nem. Magánlevelekből értesültünk az 
előadásról. így telt meg a december 21-i bemutatóra az 
Erkel Színház. A  második előadás karácsony első nap
ján szintén sokaknak adott igazi karácsonyi, „lelki” 
ajándékot. Terjedt a hír. A  harmadik előadásra 30-án 
került sor. Hosszú sorok álltak a pénztár előtt, amely 
nem győzte a jegykiadást. Végül négy-ötszáz embert in
gyen kellett beengedni, hogy az előadást, ha húszperces 
késéssel, de meg lehessen kezdeni. Állva hallgatóktól is 
zsúfolt nézőtér...

Csak három előadás? A  szűkösségben is mesterit al
kotó rendező, K ö l t  a y  G á b o r ,  a népes előadógár
dát egyetlen színen mozgatja, ahol a díszlet bár ihlető, de 
jelzi az anyag nehézségeket. Ennyit ér nekünk az új ope
ra? Ha ez igaz volna, kultúránk maga mondana saját 
maga felett halálos ítéletet. A z is az opera üzenete: több
re vagyunk hivatottak! Többre vagyunk képesek! Csak 
már hinnénk el!

Itqjtler Gábor

ELSŐ BIBLIAFORDÍTÓINK

Magyar szóban -  magyar m últ...
-  Zsirai Miklós írásai -

A Magyar Rádió kiadásában jelent meg rádióelő
adásainak most előkerült tizennyolc kézirata. A  Ma
gyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a finnugor 
összehasonlító nyelvészet nemzetközi hírű tudósa 
1947 és 1951 között tartott előadásaiban nyelvünk ki
alakulásáról, nyelvemlékeinkről beszélt. Tudományos 
előadásait igyekezett mindig úgy fogalmazni és előad
ni, hogy a rádió különböző képzettségű hallgatóinak 
érdeklődését is felkeltse. A nyelv szerkezete, kialaku
lása, nyelvünk legrégibb szövegemlékei és őseink be
széde mellett foglalkozott a tihanyi alapítólevéllel, a 
Halotti Beszéddel, az Ómagyar Mária-smüom szöve
gével, Kódex-irodalmunk szövegével, a bibliafordítá
s a id  elemezve, a vizsolyi bibliáról szóló előadásában 
külön kiemeli Reményik Sándor: A fordító című vers- 
részletét:

,A  fordítás, a fordítás... alázat. 
Fordítani annyit tesz, m int meghajolni, 
Fordítani annyit tesz, m int kötve lenni, 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva, 
Félig őt vinni, félig vele m enni ”

. „ s y  ...----- -- « iá iv á , lu c z i  iom  Dem, a
tunó stiliszta szavait: „Hej, ha már 22 esztendős 
romban olvastam volna Pázmányt, most jobban t 
nék magyarul.” Szerencse, hogy az értékes hagy: 
kot, szeretettel, áldozatos munkával gondozó leái 
Zsirai Jolán ráakadt ezekre a több mint négy évti 
előtti kéziratokra. A szép kiadásban megjelent 
könyv a középiskolásoknak ajánlott könyvek közé 
rüljön, hogy érezzék anyanyelvűnk, magyar nyelvi 
fontosságát, szépségét, és akkor talán megértik Zs 
Miklós vallomását: „Szeretem nyelvemet, ezt a n 
den előttem élt magyarnak leikével átitatott dr 
örökséget, ezt a minden utánam élő magyarra áts: 
maztatandó szent muzsikát, s gyönyörűséges köte 
ségemnek érzem ennek minél tökéletesebb me 
mertetését, megbecsültetését, megkedveltetését”.

Sebeiken Pá

/
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BUDAPESTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK
A  Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti Csoportja 1989-ben 

alakult azzal a céllal, hogy a város templomainak történetét a nagy nyilvá
nosságszámára rögzítse, értékeire a figyelmet felhívja, alkotó művészeinek 
nevét a köztudatba vésse. Azóta közel száz templom egyoldalas, géppel vagy 
kézzel írt, illusztrált leírása készült el, kérés szerint három-négy, sőt hat nyel
ven is — ezek bekeretezve, üveg alatt a templom előcsarnokaiban a falakon 
láthatók

Legelsőnek a Deák tér leírása készült el. Ezt követte (katolikus, reformá
tus és más templomok között) a Fasori, Óbudai, Kőbányai és Kelenföldi 
Evangélikus templomoké. Nemrég kezdtük meg a szövegek kis illusztrált 
szórólapokra való nyomtatását is: minden nyelvet más színű papírra — ezek 
pár forintért eladhatók azoknak okik valami emléket haza szeretnének vin
ni a templomról.

A  munkát nagy szeretettel, örömmel és (a keretezés kivételével) ingyen vé
gezzük A z evangélikus templomokat most sorban bemutatjuk az Evangéli
kus Élet olvasóinak is. Ha van, aki szeretné, hogy templomukról hasonlót 
írjunk, kérem, írjon vagy üzenjen a szerkesztőségbe, márciustól jelentkezni 
fogunk!

1. A Deák téri evangélikus templom

Budapest legrégibb evangélikus 
templomát Krausz János tervei 
alapján Pollack Mihály építette 
klasszicizáló empire -  másként, a

század első felében József Nádor
ról „palatinus”-nák. nevezett -  stí
lusban. 1799-ben tették le alapkö
vét, s a pesti polgárok adományai
nak segítségével 1811 pünkösdjén 
szentelték fel. Kis tornyából 1829- 
től jelezte órája a pontos időt, ha
rangszava az ünnepet és veszélyt. 
Örömünnepre hívta a híveket 1831 
októberében, amikor a pesti kole
raveszély elmúlt, félreverték 1838- 
ban, amikor a Duna kilépett med
réből. A templom maga szolgált 
menedékül azoknak, akiknek laká
sát az árvíz elpusztította.

Hild József 1856-ban áttervezte 
a templom főhomlokzatát és 1875- 
ben lebontották az életveszélyessé

vált tomyocskát. Ekkor kapta a 
templom mai külső és belső képét. 
A torony nélküli homlokzatot 
Benkó Károly építész tervezte.

A templombelső téglalap alap
rajzú, egyetlen óriási csarnok. A 
pillérek ionizáló fejezete és a tört 
síkú, nagykazettás mennyezet ge
rendáinak ornamentikája aranyo
zott. Az apszismentes csarnok- 
templom áttekinthetőségével és 
egyszerűségével az evangélikus 
templom hangulatát tükrözi: első
sorban az értelemre, nem az érzel
mekre hat.

A templom fődísze az oltár 
(Pollack terve szerint). Ovális 
alaprajzú és kétféle színű már
ványból készült. Az oltárkép 
Raffael Transfiguratio-)knak máso
lata, Lochbihler német festő készí
tette 1811-ben. Ugyanekkor ké
szült a szószék is. A keresztelőme
dence vörösmárvány, a templom
mal egyidős. Itt keresztelték meg 
Kossuth Lajos fiait.

A templom udvari falán két 
bronz dombormű emlékeztet Lu
ther Márton 500. és J. S. Bach 300. 
születési évfordulójára. Előbbi 
Borsos Miklós, utóbbi Asszonyi 
Tamás műve.

A XX. század két nagy restaurá
lása (a háború és a metróépítés 
nyomait tüntetve el) már tudato
san célul tűzte ki a műemlék épü
let eredeti állapotának helyreállí
tását.

Kovács Mária
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KÉSZÜLÜNK AZ 1996-OS NŐI VILÁGIMANAPRA

Az eddigiekből már értesültünk 
arról, milyen súlyos örökséget hor
doz Haiti népe! A  gyarmatosítás
sal kezdődött ez a folyamat, amely 
elszegényedést, az ország kizsák
mányolását, sőt az őslakosság nagy 
részének a kipusztulását hozta ma
gával. A  rabszolgaság kegyetlen 
intézménye, s az ültetvényeken fo
lyó embertelen bánásmód, emberi 
erőt meghaladó szakadatlan mun
ka szinte két évszázadon keresztül 
tartott, amit aztán a katonai ön
kényuralom terrorja követett szá
zadunkban, amelyből Haiti népe 
most kezd ocsúdni.

Hogyan él ma ez a nép? -  ez a 
következő kérdés.

Romló gazdasági feltételek kö
zött. Fokozatosan romlik a talaj 
minősége az országban. Már a 
gyarmatosítás idején megkezdő
dött a rablógazdálkodás, az ásvá
nyi kincsek felelőtlen kimerítésé
vel, másrészt az erdők nagyarányú 
kipusztításával. Hogy több termő- 
területet nyeljenek a cukomádül- 
tetvények számára, hatalmas erdő
irtásokat végeztek. Fontos bevételi 
forrás volt a jó minőségű épületfa- 
exportálás is. De ma is folyik az er
dőirtás a tüzelőfa értékesítése cél
jából. A hatalmas esőerdő-renge
tegből mára már alig maradt vala
mi! A  kömyezetpusztító tevékeny
ség nyomán az amúgy is kevés ter
mőföld minősége erősen megrom
lott, a lakosság 75%-át kitevő föld
művelő rétegének csak nyomorú
ságos megélhetést biztosít. Csak 
kevés föld van magánkézen. A pa
rasztok kis parcelláikat az államtól 
bérlik magas bérleti díjjal. Ezen a 
földön kell megtermelniük család
juk megélhetéséhez szükséges fel
tételeket, de itt próbálnak valamit 
eladásra is termelni. Ilyen termé
kek elsősorban a kávé, ami Haiti 
legfontosabb exportterméke, a 
rizs, kukorica, köles, a bab és a kü
lönböző gyümölcsök. Nagyjából 
ezekből kerül ki a falusi emberek 
napi szükséglete. Hús alig-alig ke
rül asztalukra.

Az amúgy is nehéz gazdasági 
helyzetet tovább rontotta az 1982- 
ben pusztító sertéspestis, amikor 
minden állatot el kellett pusztíta
ni. A  vész múltával az igénytelen 
„kreol sertések” helyett külföldi 
fajtákat honosítottak meg, melyek 
tartása sokkal költségesebb volt. 
így sok gazdálkodó ettől a jövede
lemtől is elesett. Akit a föld már 
nem tud eltartani, a városokban 
keresi megélhetését.

Rossz szociális feltételek mellett. 
Haiti az ellentétek országa. A  la
kosság 1%-a a bevételek 46%-át 
élvezi, míg a 80% évi jövedelme 
nem éri el a 150 USA-dollárt éven
te. A  szakadék a gazdagok és a 
szegények között egyre nő.

Haiti ma

A lakosság több mint fele króni
kusan alultáplált, így fogékony 
minden betegségre. Az egészség- 
ügyi ellátás azonban nagyon rossz. 
Az egészségügyi intézmények 
66%-a a fővárosban van, alig-alig 
jut belőlük vidékre. Nincs általá
nos szociális és betegbiztosítás, s 
bár sokan erre képtelenek, a bete
geknek a gyógyszerekért maguk
nak kell fizetni. Ha a gazdagok be
tegek, Miamiba repülnek kezelés
re!

Az írástudatlanság vidéken eléri 
a 90%-ot. A  gyermekeknek csu
pán 17%-át íratják be az iskolák
ba. Országszerte hiányzanak az is
kolaépületek és a tanítók is. A leg
több iskolát és egészségügyi léte
sítményt különböző egyházi szer
vezetek működtetik. (Erről ké
sőbb még bővebben!) A főváros
ban, Port-au-Prince-ben számos 
magániskola működik, ahol egy 
gyermek után havonta kb. annyit 
fizetnek, amennyiből a haitiak 
nagy többsége egész évben él.

Egyenlőtlen esélyekkel. Már emlí
tettem a nagy szakadékot gazda
gok és szegények között. Nem csu
pán anyagi különbségek vannak, 
hogy például egy vidéki gyermek, 
ha el is végzi az elemi iskolát, nem 
tudják a városba küldeni, mert 
nincs rá pénz. A  munkáskézre is 
szükség van a kis gazdaságokban, 
a gyermekek már korán elkezde
nek a földeken dolgozni.

A másik nagy akadály a 
nyelvkérdés. Haiti kétnyelvű or
szág. A  köznép a „kreol” keverék- 
nyelvet beszéli, az elemi iskolák
ban ezen a nyelven folyik az okta
tás is. A hivatalos nyelv azonban 
még mindig a francia. Míg a kreolt 
mindenki beszéli, franciául a la
kosságnak csak 15%-a beszél, de 
anyanyelvi szinten talán 5% csu
pán!

Csak még egy összehasonlítás 
gazdagok és szegények között! 
Port-au-Prince városát hegyek sze
gélyezik. Itt él a gazdag lakosság. 
Minél magasabban vannak a palo
ták, annál gazdagabbak lakói. 
Lent a városban lakik a középosz
tály, a tengerpart közelében a leg
szegényebbek. A szegénynegyed
ben a lakások többségében egy, 
esetleg 2 szoba van, 2,5 m2 terület 
jut egy személynek. 77%-ban nincs 
víz- és villamosellátás. A  Szent 
Márton nyomornegyedben 4 kút 
van, mely 20 000 liter vizet ad na
ponként 19 500 lakó számára (kb. 
1 liter fejenként).

A lakásviszonyok vidéken sem 
jobbak, apró kunyhókban laknak, 
melyek általában szoba-konyhá- 
sak. A vizet sok esetben több km 
távolságból hozzák, az utak leg
több helyen földutak, csak gyalo
gos, esetleg állatvonta kordék szá
mára járhatók.

Közli:
Kevehóziné Czégényi Klára

Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági 
Konferencia 37. nagyheti találkozóját a németországi 

Bischofsheimben (Rhőn) tartják 
1996. március 30.-április 6. között.

A konferencia témája: IDŐNK JELEI -  ISTEN JELEI?
A  konferencia rendezősége szívesen lát magyarországi fiatalo

kat is a résztvevők között, de -  alapok hiánya miatt -  nem tud az 
útiköltséghez anyagi segítséget felajánlani, sem a részvételi díj fi
zetése alól felmenteni. Aki szívesen elmenne, próbáljon ismeretsé
gi körében támogatót szerezni.

Részvételi díj; diákoknak, tanulóknak 270,- DM 
serdülőknek (6-13 éves) 230,- DM 
keresettel bíróknak 370,- DM
Jelentkezni a következő címen lehet: Szúnyog Erzsébet 
Berghausstr. 27. D-70565 STUTTGART

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt -  pedagóguso

kat, egyetemistákat, teológusokat különösképpen is -  az 
Evangélikus Értelmiségi Műhely

legközelebbi alkalmára, amelyet 
1996. február 21-én 18.30/20.30 között tartunk 

a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. 
Témánk:

EGÉSZSÉG -  JÖVŐ -  TÁRSADALOM 
Előadónk: dr. Sándor Péter egyetemi tanár 

Korreferens: dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár 
Záró igehirdetéssel szolgál: ifj. Hafenscher Károly lelkipásztor
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455 éves Sylvester János Új Testamentuma

Balról jobbra: Bencze Imre egyháztörténész, Zügn Tamás esperes, Fónyad Pál 
teológiai tanár, Németh József alpolgármester és Szabó T. Attila főiskolai tan
székvezető tanár Novák Zsuzsa felvétele

A sárvári Nádasdy-vár díszter
me adott otthont 1996. január 20- 
án a Vas megyei millecentenáriu- 
mi rendezvénysorozat megnyitójá
nak, a Sylvester-emlékünnepély- 
nek. Dr. Dénes Tibor sárvári pol
gármester köszöntő szavai és a 
Regős együttes közreműködése 
után dr. Pusztai Gyula, a Vas me
gyei Közgyűlés elnöke nyitotta 
meg az évfordulós rendezvényt.

Zügn Tamás esperes Jósiás ki
rály példája nyomán -  többek közt 
-  elmondta, hogy ha egyes szám 
harmadik személyben sokat beszé
lünk Istenről, akkor a Mindenek 
Ura nem jut szóhoz.

Ezt követően Bencze Imre egy
háztörténész színesen ecsetelte a
16. század helyi vonatkozású, de az 
egész Magyarország kulturális éle
tére kiható „történéseit”. Beszé
dében hangsúlyozta, hogy a Bibliá
nak története van, s a Biblia törté
nelmet csinál. A folyamat állandó, 
így van ez napjainkban is. A  mint
egy 150 főnyi közönség megtekin
tette a bibliatörténeti kiállítást, 
melyben több ősnyomtatvány is 
látható volt.

Fónyad Pál ausztriai lelkész, 
teológiai tanár az előző évben

Sárvárott, a könyvtár kiadásában 
megjelent „Sylvester János Bécs- 
ben” című munkája alapján vázol
ta a humanista tudós életének 
utolsó évtizedét. Majd Szabó T. A t
tila, a Berzsenyi Dániel Tanárkép
ző Főiskola tanszékvezető tanára 
beszélt Sylvester Új Testamentu
mának számítógépes feldolgozási 
lehetőségeiről.

Az ünnepély dr. Söptei István 
múzeumigazgató zárszavával ért 
véget.

Hajszolt életünk útjain szent kö
telességünk emlékezni és emlé
keztetni, múltunkból erőt meríteni 
-  Isten segedelmével -  jövőnk épí
tésére!

Molnár Eszter

Szlovák nap Magyarországon
A z Evanjelicky posol spod Tarier 

(Evangélikus hírnök a Tátra alján) 
című Liptószentmiklóson megjele
nő egyházi újság 1995. november 
16-i számában olvasható írás Vla
dimir Pavlik lelkész tollából, Ko- 
váts Györgyné (Kiskőrös) fordítá
sában.

Déli szomszédainknál, Magyar- 
országon, ez év október 20-a és 
31-e között úgynevezett Protes
táns Napok zajlottak: országos 
rendezvény volt ez, olyan méretek
ben, amelyet nálunk nehéz elkép
zelni. A pontosan, részleteiben ki
dolgozott programot nézve, nehéz 
volt elképzelni, mit is válasszon 
belőle az ember. Előadások, sze
mináriumok, hangversenyek, szín
játszás, sőt még sportrendezvé
nyek is. Bekapcsolódtak a Magyar- 
országon élő protestáns felekeze
tek, kezdve a fővárost, Budapes
tet, Miskolcot, Békéscsabát, Oros
házát, Debrecent és további hely
ségeket, végezve Kiskőrössel. 
Szándékosan említjük ezt a várost 
utolsóként, mert éppen ebben a 
gyülekezetben voltunk jelen, mi, 
Liptószentmiklós egyházi küldött
sége, Pavlik Vladimir lelkésszel, 
mint a mi egyházunk egyetlen kép
viselői.

Tulajdonképpen, hogyan kerül
tünk oda? Ennek a városnak test
vérvárosi kapcsolata van Liptó- 
szentmiklóssal. így született az a jó 
gondolat, hogy ez a kapcsolat le
gyen élő a két evangélikus gyüle
kezet között is. Tehát a kiskőrösi 
evangélikusok a múlt évben meg
látogatták a mi egyházunkat, ezt a 
látogatást viszonoztuk most mi. 
Nem sejtettük azonban, hogy ott 
most ekkora méretű rendezvény 
zajlik. Csak a helyszínen értesül
tünk, hogy éppen az október 22-re 
eső vasárnapot szánják az úgyne
vezett „Szlovák napnak”, és a 
nyomtatásban terjesztett program

szerint Pavlik Vladimir szlovákul 
fogja hirdetni az igét.

Kiskőrös városának 15 000 lako
sa van, ebből 10 000 az evangéli
kus, ahol öt lelkész teljesít szolgá
latot, egy a szlovákok számára. 
Csak nagy ritkán tartanak szlovák 
istentiszteletet, azt is szlovák litur
gia nélkül. így örömmel vették a 
lehetőséget, istentiszteletet hall
gatni, őseik anyanyelvén.

A fogadtatás rendkívül szívélyes 
volt. Október 20-án, este érkez
tünk -  pénteken - , már csak azért 
is, mert sokaknak volt ismerőse a 
liptószentmiklósi látogatásuk óta. 
Szó szerint szétszedtek bennünket 
a vendéglátó családok. Szombaton 
délelőtt ellátogattunk az itt hagyo
mányos piacra, ahol alkalmunk 
volt betekintem a magyar piacök' 
igazi hangulatába. E béd.utánra 
vendéglátóink gazdag programról 
gondoskodtak, megnéztük Petőfi 
szülőházát, onnan Kalocsa váro
sába mentünk, mely világhírű a 
paprikájáról, amivel kapcsolatban 
itt múzeumot is rendeztek be. 
Ugyanebben a városban van egy a 
magyar falut jelképező tájház, szo
bái tele a környékre jellemző gyö
nyörűséges hímzésekkel. Megláto
gattuk az érseki székesegyházat is, 
mely lenyűgözött bennünket mű
vészi értékeivel.

Vasárnap reggel már az isten- 
tisztelet előtt -  10-kor kezdődött -, 
egy órával gyülekezni kezdtek a hí
vek, nemcsak a városból, hanem a 
környékről is. Minden' lépésnél 
érezhető volt ezeknek a perceknek 
a különlegessége. A harangszót 
követően beléptünk a megtelt 
templomba, melynek a nagysága 
lepett meg. Az első ének, a 
Najsvátejsí (legszentebb) szlovákul 
hangzott el, a közénekek magya
rul, a liturgia a helybéliek kívánsá
gára szlovákul, a szlovák szokások 
szerint. Hosszú évek után hangzott

fel a dicső zsoltár, „Az Ur az én 
pásztorom” a hatalmas templom
ban. Pavlik Vladimir énekelte, és 
sok idős szlováknak kibuggyantak 
a hálakönnyei, hallva az ismerős 
dallamot. A lelkész szlovákul pré
dikált, Ezsaiás 43,1-7 alapján. Saj
nos, szavait csak az idősebbek ér
tették meg. Az istentiszteleten ke
resztelésre is sor került -  magyarul 
- ,  melynek befejezéséül a Mi- 
atyánkot szlovákul énekelte a lel
kész. Mintha jelképe lett volna ez 
annak, hogy valami új, valami tar
tós született. Szemet gyönyörköd
tető volt, hogy az egész istentiszte
let alatt 14 leány állta körül az ol
tárt az itteni gyönyörű népviselet
ben.

Az istentiszteletet üdvözlő kö- 
°  szontésék Sírták." A líptószentmik- 

lósi gyülekezet- nevében Darina 
Rozborilova gyülekezeti felügyelő 
beszélt.

Az istentisztelet után még soká
ig kisebb-nagyobb csoportokban 
zajlott a beszélgetés a templom 
előtt, fényképezéssel, ölelkezéssel, 
és mindnyájunkat az együvé tarto
zás hatalmas érzése öntött el, az 
igazi egyetértés, a nyelvi különbsé
gek ellenére.

Ebéd után az indulásunk előtt 
sok kiskőrösi gyűlt össze elbúcsúz
ni tőlünk, és sokan nem szégyeü- 
ték a könnyeiket sem, melyek az 
elváláskor hullottak. „Az Istennel 
megyünk” kezdetű énekkel bú
csúztunk kedves vendéglátóinktól, 
és Isten óvó szeretetében bízva in
dultunk haza.

Mérhetetlenül hálásak vagyunk 
az Istennek ezért az alkalomért, 
hogy részt vehettünk a Protestáns 
Napokon, és hisszük, hogy ami so
kak szívében fellángolt, eredményt 
hoz az embernek emberhez való 
áldásteli közeledésében, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által.

Vladimir Pavlik

Kevés nehezebb feladat van, mint 
a tegnapelőttre emlékezni és emlé
keztetni A  tegnap még elevenen él 
bennünk, a régmúlt tanulságai már 
letisztultak A  tegnapelőtt igazságait 
azonban emberi gyengeségek érzel
m ek indulatok ugyanakkor a ki
védhetetlen történelmi fordulatok 
egymással nem összemérhető, mégis 
összegabalyodó szövevényéből kell 
kibogoznunk Elismerés illeti azo
kat, akik ezt megkísérlik! Egy ilyen 
vállalkozásnak vagyunk tanúi ami
kor a M EVISZ által kiadott, „ N e m  
v o l t a m  e g y e d ü l ” című interjú
kötetet olvassuk amelyben az el
múlt évtizedek során félreállított, 
ma már idős lelkészeket szólaltat
nak meg a kérdezők 

Bátorság kellett ehhez a mun
kához: no, nem azért, mintha ma 
bántódás érhetne bárkit is a téma fe- 
szegetéséért. Hanem azért, mert a 
fiatal kutatóknak többféle ellenér
zéssel is számolniuk kell. Egyrészt a 
„nem is úgy volt” reklamálásokkal 
ami persze minden memoár jellegű 
műfaj velejárója. Hiszen az idős em
bereket néha megcsalja az emléke
zetük esetleg a későbbiek fényében 
másképp látják az előzményeket. 
(Bár el kell ismemi: több nyilatkozó

Nem voltam egyedül
is friss észjárásról éles ítélőképes
ségről tett bizonyságot.) Komofyab-’'  
ban veendő ellenérv, hogy a nyilat
kozók szájából olykor elhangzanak 
olyan nevek olyan történetek olyan 
feltételezések amelyekre az érintet
tek ma már nem adhatnak magya
rázatot. Ezért is jobb lenne már 
megbékélni jobb lenne nem emberi 
ítélkezésre bízni a múlt bűneit, hibá
it, tévelygéseit. Legyen béke már, leg
alább az egyházban -  mondják so
kan. De előbb azért ismerjük meg az 
igazságot -  mondják m ások Úgy 
gondolom, nekik van igazuk Ne
künk később születetteknek is jo 
gunk van az átfogó ismeretekhez: ha 
az utóbbi években rhegismerhettük a 
magyar közelmúlt addig feltáratlan 
összefüggéseit, akkor ezt a lehe
tőséget meg kell kapnunk egyhá
zunkban is. Továbbá az üldözött, 
félreállított lelkészeknek is tartozik 
annyival az utókor, hogy elmond
hassák történetüket, elpanaszolhas
sák sérelmeiket. Mert az utóbbiból 
volt bőven...

A  megkérdezettek -  B e n c z e  
Im r e ,  B o l e r a t z k y  L o r á n d ,  
B o t t á  I s t v á n ,  B ö r ö c z  S á n 
dor, B u c h a l l a  Ö d ö n ,  Jó z s a  
M á r t o n ,  K e n d e h  György,

L a b o r c z i  Z o l t á n ,  Nagy-  
b o c s k a i  V i lm o s ,  S c h o l z  
L á s z ló ,  S u l y o k  Im r e ,  Te- 
ku s  Ot tó  -  vérmérsékletüktől al
katuktól függően indulatosan vagy 
szelídebben, keményen vagy ironi
kusan szólnak Többen is úgy érzik 
a hivatalos rehabilitáció sem gyó
gyíthatja be sebeiket. Talán most, 
ennek a kötetnek a megjelenésével 
ehhez is közelebb ju tnak A  névsor 
fájdalmasan hiányos, mert -  bár 
ígérik a második kötetet -  sokan 
már nem érhették meg a szabadon 
szólás korát. Ezért is jó, hogy meg
történhettek e beszélgetések, mielőtt 
késő lett volna már! Ok pedig mind
nyájan érdemesek tiszteletünkre és 
megbecsülésünkre. Annak eldönté
se, hogy mindig pontosan úgy tör- 
téntek-e az események tnint aho
gyan emlékeznek rá -  m ára történé
szek dolga. A  kötet szerzői nem kí
vánják eldönteni ezt, mint ahogy 
ítélkezésre sem vállalkoznak Min
denképpen nagy munkát végeztek 
nagy hiányt pótoltak Várjuk a foly
tatást, azután várjuk a korszak tu
dományos igényű elemzését, s végül 
-  valamennyiünk érdekében -  vár
ju k  a megbékélést.

Újlaki Agnes
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Ma, ha az 5 hangját halljátok, ne keményítsétek 
; meg a szíveteket. Zsid 3,15

VASÁRNAP Azokat választotta ki az Isten, akik a 
I világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a I semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy I egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 

lKor 1,28-29 (Lk 8,4-15; Zsid 4,12-13; Zsolt 125). 
Amire az emberek egymás között büszkék — művelt
ség, gazdagság, tehetség és hasonlók — az Istennél 
jelentéktelen. Hiszen Isten a hitünket nézi. Előtte 
csak ezzel dicsekedhetünk az Úrban.

HÉTFŐ Amikor az Atya Istentől tisztességet és di
csőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a fel
séges dicsőség: „Ez az én szeretett fiam, akiben gyö
nyörködöm.” 2Pt 1,17 (Mt 13,10-17; lKor 9,19-23). 
Aki átélte már Jézus Krisztus csodálatos erejét, 
megismerte életét, az maga sem tehet mást, mint az 
Atya: gyönyörködik benne. Ez a gyönyörködés ké
szíti elő bennünk a hit alapjait.

KEDD Valahány ígérete van Istennek, azokra 
őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, 
az Isten dicsőségére általunk. 2Kor 1,20 (5Móz 
32,44-47; lKor 9,24-29). Isten ígérete Krisztus
ban valósult meg. Ezt látva, a mi válaszunk csak a 
hálaadás lehet. Ezt fejezi ki az Ámen szó: úgy le
gyen.
SZERDA Legyetek készen mindenkor számot adni 

mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek

rejlő reménységet. lP t 3,15 (Mt 13,31-35; lKor 
10,1-13). Bajban, betegségben nagy a veszélye an
nak, hogy feladjuk a hitünket, reményünket. Mond
ván: Hol van az Isten? Lássuk meg azt, hogy Isten 
nemcsak a jóban, hanem a rosszban is a javunkat 
munkálja.
CSÜTÖRTÖK Nem a gyermekek tartoznak gyűjteni 

a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. 2Kor 
12,14 (ApCsel 16,8-15; lKor 10,14-22). Ahogyan a 
jó szülők mindent megtesznek gyermekeik érdeké
ben, úgy a Jézushoz vezetés feladata is minden áldo
zatot megér. Ez így természetes és helyes.

PÉNTEK Ahogyan az anya megvigasztalja a fiát, 
úgy vigasztallak én titeket. Ézs 66,13 (Mt 5,4; Zsid 
3,12-4,1; lKor 10,23-11,1). Csodálatos ajándékunk 
a szülői szeretet, ami életünknek egy szakaszában 
jóban-rosszban elkísér. Isten szeretete azonban en
nél a szeretetnél is nagyobb, mert minden könnyet 
letöröl a szemünkről.
SZOMBAT Pál úja: Ti pedig Isten szántóföldje, Is

ten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegye
lem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetet
tem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, 
hogyan épít rá. lKor 3,9-10 (Zsid 6,4—8; lKor 
11,2-16). Jézust követni hitelesen és jól csak úgy le
het, ha tudjuk: Kik vagyunk? Mi a dolgunk? Mire 
kell vigyáznunk?

Kustra Csaba

M ellébeszélés
Történelemből felel a diák. A 

kérdés Szent István. De mivel nem 
sokat tud róla, megpróbálja elte
relni a szót: -  Első királyunk Szent 
István volt, de legnagyobb kirá
lyunk Mátyás... És elkezdi sorolni 
mindazt, amit Mátyásról tud.

Vérünkben van az elterelési ma
nőver, a mellébeszélés. Jézus be
szél a keskeny útról (Mt 7,14). A 
széles út a veszedelemre visz, a 
keskeny az életre. Jézus szándéka, 
hogy végre igent mondjak a kes
keny útra. Nekem szól a kérdés. 
Nekem kell felelnem. Nekem kell 
választanom a két út között. Végre 
igent vagy nemet kell mondanom. 
Rólam van szó, de hogy ne kelljen 
magamat elkötelezni, jön a kitérő 
válasz, a nagy mellébeszélés ilyen 
formában:

-  Ha a keskeny útra lépek, üd- 
vözülök. Jó. De m i lesz a másikkal, 
azzal a sok emberrel, aki nem ta
lálja meg a keskeny utat.

Ilyenkor altruisták vagyunk. Ne

kem kell felelnem. De most ravasz 
„önzetlenséggel”, a másikra tere
lem a szót. Mi lesz a másikkal?

A mellébeszélés egész művészet
té lett nálunk Isten dolgaiban. Ha 
Jézus világosan kérdez -  én tudok 
úgy felelni, hogy nem mondok se 
igent, se nemet. Sajnos, többnyire 
ez folyik a divatos vallási vitákban 
is. Órákig hajlandó vagyok vallás
ról, Istenről beszélni -  de a hívást 
elengedem a fülem mellett.

Olyan az egész, mintha nem len
ne komoly a dolog. Mintha valójá
ban nem lennék benne az obligó- 
ban, hogy felelnem kell, éspedig 
világo^n, egyértelműen.

Az ige kérdései nem elméletiek. 
És nem műveltségem akadályoz, 
hogy megértsem. Divatos emleget
ni, hogy a modem ember már 
„nem tud mit kezdeni” ezzel, vagy 
azzal a bibliai kérdéssel. Valójában 
nagyon is jól értem, miről van szó, 
de nem merem vállalni az őszinte 
válasz kockázatát.

Mert mi lesz, ha igent mondok 
Jézusnak? Miről kell lemonda
nom, ha mától Ő lesz az Uram. 
Mit szól majd a családom? A  bará
taim? Miről maradok le? Milyen 
szokást, szenvedélyt, megkötözött- 
séget kell felszámolnom?

A válasz késik. Mert jól értem 
ugyan a kérdést -  de félek a kocká
zattól, mert nem bízom Istenben. 
A bizalmatlan ember egyik legjel
lemzőbb vonása: egy életen át ha
logatja a választ.

Megtörtént esetet mondok el. A 
lelkész* ott ül a súlyos beteg ágyá
nál.

-  Hadd olvassak egy verset a 
BibliáMlr nem' >■
.^nnM/OSt nem, majd holnap -  fe
leli a beteg.

Másnap a lelkész elmegy, de az 
illető már halott.

Nos, ez a helyzet. Ilyen komoly 
és ilyen sürgős a válasz, ha Jézus 
megszólít. Ma ha az Ő szavát hall
játok, meg ne keményítsétek szíve
teket.

Gáncs Aladár

Á L D O T T ,  A K I  J Ö N
Lk 13,31-35

Ma ismét egy lépéssel közelebb 
I lépünk böjt felé, és egyúttal a böjti 
I úton felénk közeledő Jézus felé. 
I Böjt felé csak igaz megtéréssel lép- 
I hetünk, mert Jézus elé is csak így 
I állhatunk. Jézus, aki egyszer való- 
I ságosan megjárta a böjti utat, hogy 
I elvégezze küldetését és keresztha- 
I Iáit szenvedjen bűneink miatt, ma 
I és évről évre ismételten azért jön 

hozzánk lélekben, hogy a böjti 
úton mi most vele úgy találkoz
zunk, mint a gyengeségeinktől, bű
neinktől Szabadítóval. Ezt a Sza- 
badítót sokan várták, amikor Jézus 
itt járt a Jeruzsálem felé vezető 
úton, és sokan váiják ma is. Töb
ben találkoztak is vele, süketek, 
vakok, sánták és bénák, elesettek 
és bűnösök, s erőt nyertek általa. 
Ma találkozhatunk-e Vele?

A Jézussal való találkozásnak a 
legfontosabb feltétele ma is adva 
van, éppen abban, hogy O ma is 
megtalálja a hozzánk vezető utat. 
Igéjében szembe jön velünk, nem 
kerül el minket, szavával megszólít 
minket. Üzen nekünk és azoknak 
is, akik távol akarják tartani őt ma
guktól és a vele ellenséges világtól. 
Üzenete nyilvánvalóvá teszi szá
munkra szándékát: azért jön, hogy 
elvégezze küldetését, enyhítse a 
test és lélek fájdalmát, maga köré 
akar gyűjteni. Isten házának népé
vé akar tenni. Nem tudta őt elri
asztani Heródes ellenséges maga
tartása, sem az őt féltők kérlelő 
szava: „Menj, távozz el inneii!” Ma 
is jön, találkozhatunk Vele. Áldott, 
alá jö n  az Úr nevében.

Áldott az is, akihez jön. Akik Jé
zussal találkoztak a Jeruzsálem fe
lé vezető úton, azok számára vala
mi módon emlékezetessé vált a Jé
zussal való találkozás, mert irgal
mas szeretetében részesültek. A z  a 
tizennyolc éve beteg asszony is, 
akiről a Lukács evangéliuma 13. 
fejezetének elején olvasunk, meg
tapasztalhatta Jézus gyógyító ha
talmát, megszabadult betegségé
ből. Ezért keresték, hívták őt so
kan, fogadták be otthonukba. 
Ezeknek áldott lett az életük, a Jé
zussal való találkozásból erőt me
ríthettek, megújultak testben és lé
lekben a Jézustól kapott ajándé
kok által, az elnyert gyógyulás és a 
bűnösnek is bocs állatot adó kegye
lem ereje által. Ma is áldottak,

A Magyar Bibliatársulat „A Biblia 
kincseiből vegyél!” című sorozatából 
újabb részletet közöl a TV1 február 14- 
én, szerdán 17.45-kor. Az egész kazet
ta megvásárolható Könyvesboltunkban 
is. Ára 4600,- Ft.

NE FÉLJ SZERETNI...

. . .a  gyerm ekeket FÁBRY ISTVÁN
1925-1996

„Ha olyanok nem lesztek, mint 
a kisgyermek, semmiképpen sem 
mentek be a mennyek országába.”

Árpád alig másfél éves volt. Ra
gyogó szemű, eleven kisfiú. Egyik 
kedves játéka az volt, hogy apja fel
állította az ebédlőasztalra és Árpád 
kitárt karokkal, széles mosollyal ti
pegett apja felé. Amikor az asztal 
széléhez ért, bátran tovább lépett a 
semmibe és nem félt, hogy közben 
zuhan lefelé. Semmi baja nem tör
tént, mert apja karjaiba zuhant, aki 
magasra emelte és boldogan csókol
gatta a benne így bízó fiacskáját. 

*
Péter félt a sötétben, nem mert 

elaludni. Apja ágya szélére ült, 
megfogta kis kezét, s a gyermek így 
hamarosan békésen elaludt. A  ki
egyensúlyozott, jó élet alapja a 
gyermeki bizalom. Igen nagy vétket 
követ el, aki válás vagy bűn csábítá
sa következtében elszakad gyerme
kétől és így gyermeke számára le
hetetlenné teszi, hogy apjához, any
jához bizalommal lewen. Érezhes
se a szülő gondoskodó és védő ol
talmát. Sok gyermek elrontott élete 
nem más, mint az elmaradt oltal
mazó szeretet következménye.

*

Marikával a csepeli gyári kórház 
gégészeti osztályán találkoztam. 
Szőke, kerek arcú, 3 éves kislány 
volt. Több hete kezelték a kórház
ban. Az orvos kérésére kinyitotta 
száját, könnyei potyogtak, de en
gedte, hogy az orvos egy hosszú 
gumiszálat dugjon le a torkán, s 
azt ott úgy mozgassa, mint ahogy a 
kéményt tisztítja a kéményseprő. 
Borzadva néztem szegény kis lány 
szenvedését. Hamarosan megtud
tam, hogy anyja szegény mosónő, 
az egyik mosás után a nem hasz
nált lúgot olyan bögrébe töltötte, 
amiből a kislány kávét szokott inni. 
(Akkor még nem volt mosópor és 
mosógép.) A  gyermek a konyha- 
szekrényre tett bögrét sámliról el
érte. Ázt hitte, kávé van benne és

ivott a lúgos folyadékból. Felmarta 
nyelőcsövét a lúg, s hogy a sebek 
nehogy gyógyulás közben annyira 
összehúzzák a gyermek torkát, 
hogy az végül is teljesen összezá
ródjon, ezért próbálta az orvos ez
zel a különös kezeléssel gyógyítani 
a gyermeket. Nem tudom, hogy si- 
került-e meggyógyítani a gyermek
korban így szerzett sebeket.

*

Egyik konfirmandusom szomo
rúan mondta: 23-an vagyunk az 
osztályban, 17 társunknak elváltak 
a szülei. Sokukon látszik, hogy csak 
fél szeretetet kapnak, s ezért nehe
zen nevelhetők, sokszor agresszí
vak. A  tanító sorban kérdezte a 
gyermekeket: Szüléidről mi a leg
kedvesebb emlék? -  Édesapám egy 
egész vasárnap délután társasjáték
kal velünk játszott. -  Édesanyám el
vitt karácsony este a templomba, s 
megnéztük a nagy karácsonyfát, 
énekeltünk, imádkoztunk.

Ne félj szeretni a gyermeket úgy, 
mint Isten ajándékát. Csak Isten 
tudja: „Mi lesz e gyermekből?” -  
ahogy Keresztelő János felől ez el
hangzott. Mózes szülei nem tudták, 
mi lesz fiukból, de hűséggel szeret
ték, védték. Nem engedtek a Fáraó 
gyilkos parancsának, hogy fojtsák a 
gyermeket a Nílus vizébe. A szülői 
szeretet tette lehetővé, hogy később 
Mózes legyen népe vezére, aki Ká
naán földjére vezette egész népét. 
Add meg gyermekednek a szülői 
szeretetet, oltalmat -  jutalmad lesz 
a kánaáni paradicsom.

Egyik költő így ír: A  szeretet az 
élet legszebb virága.

-  Beteg kislány kérte, hogy hoz
zanak neki fehér rózsát a kertből.

-  Nem szabad, nem kell az ne
ked -  volt az elutasító válasz. Há
rom hét múlva meghalt a kislány, 
koporsóját számtalan fehér rózsa 
borította, a szeretet elkésett meg
nyilvánulása. Mit ért már ez?

Ne félj szeretni a gyermeket, amíg 
megteheted. Brebovszky Gyula

Minden ember
nek két életraj
za van: egy kül
ső és egy belső. 
Mi többnyire 
csak a külsőt 
látjuk és ritkán 
gondolunk arra, 
hogy belül mi 

történt valakiben, hogyan formál
ta ki Isten a maga számára.

Fábry István életútja nem volt 
tele nagy és látványos dolgokkal. 
1925. július 19-én született Nyír
egyházán, ahol az Evangélikus 
Gimnáziumban, majd a soproni 
Hittudományi Karon végezte ta
nulmányait, kitűnő eredménnyel. 
A szolgálat terhét és nehezét fogta 
meg már fiatalon a dél-szabolcsi 
szórvány misszióban. 1951-ben 
kötött házasságot Gáncs Magdol
nával, aki hűséges munkatársa kö
zel 45 éven át. Isten házasságukat 
két gyermekkel áldotta meg. 
Egészségét aláásta a sok tanyai út. 
Mikor kezdődő betegsége miatt 
már nem ülhetett motorra, ma
radt a kerékpár, majd a sok kilo
méteres gyaloglás. Nyíregyháza 
után Kondoroson és Mezőberény- 
ben szolgált, mindkét helyen szlo
vák nyelven is. így teltek az évek- 
évtizedek, míg romló egészsége 
1979-ben megálljt parancsolt és 
rokkantsági nyugdíjba kénysze
rült Ekkor költöztek Pécelre, itt 
felesége a gyülekezet kántora lett, 
míg ő a vasárnapi énekek kivá
lasztásával szolgált És most Isten 
erre a csendes, leszűkült kereszt- 
hordozó életre is pontot tett Janu
ár 2-án került kórházba, ahol egy 
heti súlyos szenvedés után Isten 
hazahívta. 70 esztendőt é lt  

Temetése január 15-én volt a 
péceli temetőben. Ravatalánál az 
igét Gáncs Péter nagytarcsai-péceli 
lelkész hirdette Lk 9,62 alapján: 
,A ki az eke szarvára teszi a kezét és

hátratekint, nem alkalmas az Isten 
Országára.” Álljon itt néhány mon
dat az igehirdetésből: „Ezzel az 
igével indult Fábry István a lelké- 
szi szolgálatba csaknem 50 eszten
deje. Nem sejthette, milyen nehéz 
terepen kell majd végezni a szán
tás és magvetés kemény munkáját 
És ezzel az igével szolgált utoljára, 
az elmúlt esztendő tavaszán az 
Evangélikus Rádiómisszió műso
rában. De ez az ige nemcsak életé- 
nek kerete, hanem egyben tartalmá
nak is jó kifejezője... Törte a ke
mény ugart, az egészségét is felőr
lő szórványmunkában. Végezte a 
lelki szántás és vetés oly sokszor 
eredménytelennek tűnő kemény 
munkáját. Ritkán adatott meg ne
ki az aratás öröme... Kevés emberi 
elismerést, hálát kapott szolgála
táért De mégis elmondhatom róla, 
hogy nem volt megkeseredett em
ber. A kényszernyugdíj nehéz évei
ben is felelős érdeklődéssel fordult 
egyháza, hazája ügyei felé. Bár 
nagy lett volna a kísértés, hogy a 
múltba meneküljön, igénk szavá
val: „hátra tekintsen”, de sikere
sen harcolt ezzel a kísértéssel...

A koporsó körül a családta
gokon kívül ott voltak lutherkabá- 
tos szolgatársak, évfolyamtársak, 
szolgált a péceli énekkar és ott 
voltak a jelenlegi és volt gyüleke
zeteinek tagjai is.

A megemlékezés befejezéséül 
álljon itt az az ima, amelyet Fábry 
István az említett Rádiómissziós 
szolgálatakor mondott el:

„Jövel, lé csodás égi szél, Szentlélek
Isten

és újítsd meg az én szívemet is. Segíts
meg

a kereszt alatt, hogy a hit harcában
ugyan,

de eljussak Hozzád, az örök hazába, 
a Te Országodba. Ámen.

G.A.

akik Jézusban találkoznak Isten 
szeretetével.

Érthetetlen és megmagyarázha
tatlan az a magatartás, amelyik 
nem akarja a Jézussal való találko
zást. A Jézus által használt kép, a 
tyúk és csirkéi viszonyáról szóló 
hasonlat csak úgy felel meg bz em 
beri logikának, ha azt fejezi ki, 
hogy a csirkék hallgatnak a tyúk- 
anyó hívogató hangjára. Veszély 
esetén hozzá menekülnek. Az em
ber mégsem tenné azt, hogy ha ve
szély fenyegeti, odamenekül ah
hoz, aki meg tudja menteni? Az 
ember inkább visszautasítja a men
tő kezet? Jézus szavából ez derül 
ki. Az ember nem akar Isten oltal
mában élni, nem akarja magát Is
tenre bízni. Inkább bízik önmagá
ban. Azt hiszi, hogy minden hely
zetben meg tudja találni a helyes 
megoldást. Ebben az önfejűségé
ben az ember magára marad. Be
következik az, amit Jézus így 
mond: „Elhagyott lesz a ti Izzatok. ”

Jézus nem ezt akarja. Ő inkább 
magához akar hívni, s oltalmában, 
segítségében akar részesíteni. Böjt 
felé, Jézus felé úgy tudunk lépni 
igaz megtéréssel, ha észrevesszük, 
hogy Jézus nélkül egyedül va
gyunk, segítségre szorulunk. Sem 
gyengeségeinktől, természetünk 
gyarlóságaitól, sem Isten és embe
rek ellen elkövetett vétkeink ter
hétől nem szabadulhatunk meg a 
magunk erejével, nem tudunk új 
életet kezdeni. Arra van szüksé
günk, hogy Jézus a mi élettok szá
mára is szabadító legyen. 0  ezért 
jön újra és újra, hogy az életünk 
számára mindig legyen újabb alka
lom a böjti időben a megtérésre, a 
vele való találkozásra. Irgalmas 
szeretetével vár. Ma, ha az Ó sza
vát halljátok, ne keményítsétek 
meg a szíveteket!

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Megváltó Urunk! Kérünk ne en

gedd, hogy Tőled elszakadva, magunk
ra maradjunk, és nélküled, segítséged 
nélkül megmaradjunk emberi elesett- 
ségünk és minden jóra való képtelen
ségünk mélységében. Segíts, hogy ha 
Veled találkozunk, megújuljon éle
tünk, s irgalmas szereteted ben élhes
sünk itt a földön, amíg el nem jön az 
idő a Te örökkévaló boldog országod 
meglátására. Ámen.

AZ EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ 
LEGÚJABB KAZETTÁJA:

„...enyém  vagy!” -  m it ad és m it vár 
tőlünk Isten?

A kazetta alkalmas úrvacsorái felké
szítésre is konfirmandusoknak!

Megrendelhető: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19. Tel./fax: 28-370684 

Kapható a Sajtóosztály Könyves
boltjában is (VIII., Üllői út 24.).

A kazettákért csak adományokat fo
gadunk el.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája február 11-én vasár
nap este: Kéijük Mennyei Atyánkat, 
hogy erre az évre is biztosítsa a fenn
maradásunkhoz és tevékenységünkhöz 
elegendő egyházi, állami és magántá
mogatásokat.

A Protestáns Közművelődési Egye
sület rendezésében február 13-án, ked
den du. 5 órakor a Szlovák-m agyar iro
dalm i kapcsolatokról beszélget Karol 
Wlachovskyval, a budapesti Szlovák 
Kulturális Intézet igazgatójával Kiss 
Gy. Csaba. (OMIKK-klub, VIII., Mú
zeum u. 17.)

A Keresztyén-Zsidó Társaság ren
dezvényei:

Február 16-án, pénteken du. fél 6 
órakor VI., Hunyadi tér 3. alatt dr. 
Domán István főrabbi Thlmud magya
rázatot tart a Peszachim traktátusról.

Február 18-án, vasárnap du. 2 óra
kor Győr, Kossuth L. u. 9. -  református 
gyülekezeti teremben -  Győri' Teoló
giai Nap lesz. Téma: A próféták.

A piliscsabai Bétel Missziói Otthon
ba szívesen fogadnánk egy olyan kö
zépkorú, esetleg nyugdíjas, magányos 
nőt, aki a konyhai és egyéb háztartási 
munkában aktívan segíteni tudna. El
helyezést, teljes ellátást tudunk biztosí
tani. Jelentkezés: Bétel Piliscsaba 2081 
Széchenyi út 8-12. Tel.: 26-375-218

Szeretettel közöljük, hogy az 
1996. évi országos papné csen
desnapot március 23-án, szomba
ton 10-17 óra között tartjuk a De
ák téri Evangélikus Gimnázium 
dísztermében. Részletes programot 
a későbbiekben kftrifinir

Túrmezei Erzsébet: Csodát virágzik 
a jelen című verseskötete megrendel
hető Gubek Mária címén: 2141 Csö
mör, Kossuth utca 1. Ára: 350,- Ft. 
Kapható a Sajtóosztály Könyvesboltjá
ban is.

ISTENTISZTELETI REND 
BudapMtnn, 1996. tebruár 11.

I. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsa! Miklós; 
de 10. (német) Dietrich Tlggemann; de. 11. (úrv.) 
Bailcza Ivén- du. 6. (Bach motetták) Hafenscher 
Károly; II., Modort u. 6. de. fél 10. Cslzmazia Sán
dor; Pesthldegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél
I I  Rlhay Szabolcs; Békásmegyer, III., Víziorgo
na „ i .  de. 9. Verasztó János; Cslllsghsoy, Hl.. 
Málvás Mr u 31. de. 10. Donáth László; Óbuda,
III Dévai B. M. tér de. 10. Fülöp Attila; U|pest, 
U Lelbstúck Mária u. 3Ö-30- de. 10. Blázy La
tos- V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkallczky Pé
ter'de 11 (úrv.) Pintér Károly; du. 4. (Szeretet- 
vendégség); VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv) (zenés) Szirmai Zoltán; du. 6. Muntag 
Andomé; VHl’, Üllői út 24. de. fél 11. Kmtész Gé- 
za- Vili Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse- 
lovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 
9. Kertész Géza; Vili., Va|da R u. S3, de. lói 0. 
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. á~K ó Lajos és Szabóné Mátrai Marianna; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeveré- 
nyl János; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du^ö. 
Ferenczy Erzsébet; XI., Németvölgyi út 138.de. 
9. Ferenczy Erzsébet; Budahegyvldék, XII., 
Ifercsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; 
de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; du. fél 7. Takács 
József; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Bailcza 
Iván; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh 
György; XIII., Frangepén u. 43. de. 8. ifl. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Sza
bó Lajos és  Szabóné Mátrai Marianna; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos és Szabóné 
Mátrai Marianna; Pestújhely, XV, Templom tér 
de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV, Juhos u. 
28. Klstemplom de. 10. Szabó István; Rákos
szentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. dr. Kamer 
Ágoston; Clnkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 
11. Blatnlczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám 
u. 24. de. 9. Blatnlczky János; Rákoshegy, XVII., 
Tessedlk tér de. 9. Gáncs Aladár; Rákoscsaba, 
XVII., Péceli út 148. de. 9. Kósa László; Rákos
keresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Gáncs 
Aladár; Rákosllget, XVII., Gózon Gyula u. de. 
11. Kósa László; Pestszentfőrinc, XVIII., Kos
suth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszent- 
Imre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsu; K ispest 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsu; Pesterzsé
bet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sá
muel; Csepel, XXL, Deák tér de. fél 11. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Soly-

HATVANAD VASÁRNAPJÁN a li
turgikus szín: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Zsid 2,1-4; az ige
hirdetés alapigéje: Lk 13,31-35.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán február 12-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte, 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz.

február 10. szombat: Missziói hír
adó.

február 11. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

A Fébé Diakonissza Egyesület anyaházá
ba (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.) 
szolgálati lakással gondnok házaspárt keres. 
Érdeklődni lehet Madocsai Miklós címén: 
1015 Budapest, Ostrom u. 15.

Zenetanárod -  leinformálható -  gyer
mekfelügyeletet, szakmájában állást keres 
Ausztriában vagy Németországban.

Evangélikus gimnazista 16 éves fiúnak 
nyárra gyermekszerető családnál német 
nyelvet gyakorló munkalehetőséget kere
sünk. Tél.: (34) 352-182 -  húsz óra után.

Harang és toronyóra villamosítás, torony
zene, vagy harangozóautomata a ráadás. 
ORBÁN JÓZSEF, 5500 Gyomaendrőd, 
Bocskai u. 31. Tfcl.: 66-386-840.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangönlő mester

2162 őrbotty án, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Buda pesti iroda;
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

Evangélikus
Elet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség ó§ 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.
(960070/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3400 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 38 USD 
légipostával: 43 USD 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal



Evangélikus
Elet

61. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 
1996. FEBRUÁR 18. 

ÖTVENED 
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP
ARA: 35 FT

„Erőnk magában mit sem ér, 
Mi csakhamar elesnénk, 

De küzd értünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. . .”

Luther

„NEM  HALOK M EG, HANEM  ÉLEK”A TARTALOMBÓL ~
AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM 

HATÁROZATAI

BUDAPESTI EVANGÉLIKUS 
TEMPLOMOK

PÜSPÖKIKTATÁS BÉCSBEN

A lelkigondozó Luther
Fontos és lényeges dolgok egész sorát olvashatjuk, 

hallhatjuk a sajátságos mostani Luther-évforduló al
kalmából, de az a mellékesnek feltűnő körülmény 
sem kerülheti el az emlékező figyelmünket, hogy Lu
ther Márton nemcsak reformátor volt, noha termé
szetesen az is, nemcsak a Szentírás tudós fordítója, 
noha természetesen az is, nemcsak a német nyelv 
megalapozója, noha természetesen az is, nemcsak a 
hit hőse, noha természetesen az is, és a sort még le
hetne hosszasan folytatni, tekintettel pl. az igehirde
téseire, az énekköltészetére, imaéletére, alapvető írá
saira, melyekből hivatalos hitvallást tevő, tanító, nél
külözhetetlen iratok lettek, s tekintettel még egye
bekre is, de itt most egy másik fontos szempontot sze
retnénk felidézni és röviden körvonalazni: azt, hogy 
Luther Márton a reformátor és bibliafordító, a pro
fesszor és családapa kitűnő és hatékony lelkigondozó 
is volt.

Korszakunkban, amikor az egyházak már lassan év
századok óta keresik hatékony helyüket a változó és 
tőle elidegenedett világban, alighanem megbízható 
támpontot találhatnánk ebben a tekintetben is Lu
thertől, akinek egész életében lényegében két fő tö
rekvése volt: 1. elsegíteni az embereket a Jézus Krisz
tusba vetett hitre és 2. ezáltal segítségükre lenni ab
ban, hogy megtalálják az üdvösségüket. Hiszen ma 
sem kerülhetjük ki azt a halálosan komoly kérdést, 
hogy mi lesz az emberek sorsa a halál után, s mi, akik 
megbízható bibliai-igei információkkal rendelkezünk 
az emberi élet kettős végkifejletével kapcsolatosan -  
hogy vagy üdvösség vagy kárhozat - ,  nem hallgatha
tunk közömbösen, amikor láthatjuk, hogy emberek 
hatalmas serege menetel a széles úton ama végzetes 
pokoli tragédia felé. Luther igehirdetését és lelkigon
dozását tehát ez a kettős motiváció mozgatta -  a má
sik ember Krisztusba vetett hite és a Krisztus által 
kapható üdvösség.

Aki kicsit is ismeri Luther életét, tisztában van ve
le, hogy milyen lelkigondozói attitűd nyilvánult meg 
abban, amikor még a kezdeti harcokba, alapvető igei
teológiai igazságok tisztázásába volt belebonyolódva, 
máris lelkigondozói tevékenységbe kezdett. Nem len
ne meglepő, ha csak és kizárólag arra koncentrálta 
volna professzori és reformátori ténykedését, hogy az 
újonnan felfedezett igazságokat kísérelje meg meg
győzőbben megfogalmazni, ám mégis volt ereje és 
ideje alig 2 évvel a 95 tétel kiszegezése után sermon-t 
(tanító, tájékoztató jellegű igehirdetés) írni arról a 
fájdalmas kérdésről, hogy hogyan kell felkészülni a 
halálra. Még ugyanebben az évben hasonló stílusú és 
tartalmú írások születtek meg a megtérésről, bűnbá
natról, a keresztség és az úrvacsora szentségéről. Lu
ther általában nem jó tetszése szerint vette elő a kü
lönféle témákat, melyeket konkrét lelkigondozói ta
nácsokkal fűszerezve írt meg, hanem minden egyes 
lelkigondozói sermon-ja, írása mögött konkrét ember 
konkrét, azaz valóságos kérése volt. Valaki vagy vala
kik felkeresték saját nyugtalanító, maguk számára 
nem tisztázható kérdéseikké,1 pl. a fentebb már jel
zett témákkal kapcsolatosan, és Luther ezeket a kér
déseket úgy válaszolta meg, hogy az adott válasz egy
ben sokaknak válasz lehessen.

Munkabírására az is jellemző volt, hogy igen szé
les körű lelkigondozói levelezést folytatott egész éle
tében, de különleges hangulatúnak és értékűnek 
mondják azokat a leveleit, amelyeket még egészen a 
reformáció elején Wartburg várából írt harcostársai
nak, melyekben tanít, testvéri módon figyelmeztet, 
int, bátorít. Élete későbbi szakaszából fennmaradtak 
azok a levelek, amelyek igen szép példái lehetnének 
korunkban is a lelkigondozók lelkigondozásának, 
így maradtak fenn olyan lelkigondozói tartalmú le
velek, amelyeket Luther pl. legnevesebb munkatár
sainak írt: így pl. Melanchton, Spalatin és másoknak 
is írt ilyen szándékú és lelkigondozói tartalmú leve
leket.

Első pillanatra talán különös, hogy lapunknak azt a 
számát, amely Luther halálának 450. évfordulójára 
emlékezik, ilyen címmel kezdjük. De két, Lutherral 
kapcsolatos emlék mégis lehetőséget ad erre.

1530 tavaszán Luther a szász fejedelemség déli ha
tárán fekvő Coburg várában tartózkodott, mivel az őt 
sújtó birodalmi átok miatt nem vehetett részt azon a 
birodalmi gyűlésen, amelyre az ,.Ágostai Hitvallást” 
vitték az evangélikus rendek. Coburgi tartózkodása 
alatt is dolgozott: itt készítette a 118. zsoltárról írt 
magyarázatát. És talán itt jelentkezett először komo
lyabban Luther betegsége. Későbbi visszaemlékezé
seiben találjuk nyomát annak, hogy ekkor már komo
lyan gondolt arra, hogy meg kell halnia. Ilyen gondo
latok közben talált vigasztalást ebben a zsoltárban. 
Szobája falára felírta a zsoltár 17. versét: Nem halok 
meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR cselekedeteit.

1537-ben, Schmalkaldenben már olyan súlyosan 
megbetegedett, hogy vele levő barátai, munkatársai 
és orvosa lemondtak életéről. Ő maga is elkészült a 
halálra. Ennek hamar híre ment. Aztán egyszerre 
csak jobban lett. Ennek hírére, így szól a hagyomány, 
az emberek örömmel, hangosan adták tovább a jó 
hírt .ÉHÉI!

Ezért most, amikor arra emlékezünk, hogy Luther 
Márton 1546. február 18-án Eislebenben (a szülővá
rosában) meghalt, szabad az ő kedves zsoltárának ezt 
a versét idéznünk, és felfedeznünk, hogy Luther ma is 
hirdeti az Úr cselekedeteit.

Istentiszteleteinken milyen gyakran hangoznak 
énekei. Énekeskönyvünkben 25 olyan ének van, 
amelyet ő írt. Sokszor talán már nem is gondolunk 
erre. Ha ritkábban kerülnek is elő, ott vannak a ká
té-énekek: Mi Atyánk... (72), Ez a szent tízparanc
solat... (433), Mi valljuk, hiszünk Istenben... (247). 
Az egyházi esztendő minden szakában énekeljük az 
ő énekeit is: Jöjj, népek Megváltója (131), Menny
ből jövök most hozzátok (150), Jövel, Szentlélek 
Úristen (229)... és sorolhatnánk még tovább. Ezt a 
450 éves évfordulót felhasználhatnánk arra, hogy 
egyenként végigolvasnánk, tanulmányoznánk Lu
ther énekeit, észrevehetnénk, hogy ezek az énekek 
a Szentírás igéit szólaltatják meg, adják ajkunkra, és 
így hirdeti rajtunk keresztül is Luther „az Ú r dol
gait”.

Azután énekeskönyvünk függelékében, meg egy 
külön kiadványban (Imádkozzunk együtt Lutherral -

Ebben a rövid cikkben csak arra van lehetőség, 
hogy szinte érintőlegesen felhívjuk a figyelmet a nagy 
reformátor, teológiai tanár lelkigondozói öntudatára, 
de külön megérné, ha arra is odafigyelnénk, hogyan 
segített Luther lelkigondozói módon egy-egy nagyon 
nehéznek tűnő kérdést feldolgozni. Luther azért tu
dott nagyszerű lelkigondozóként kitűnő segítséget 
nyújtani a hozzáfordulóknak, mert maga is ismerte 
saját személyes életéből a kínok legtöbbjét, tehát sa
ját tapasztalati bázisa alapján adhatott lelki tanácsot, 
igei megvilágítást. Minden tanácsa mögött ott van te
hát személyes megszenvedése az egésznek. így pl. Lu
ther nagyon sokat szenvedett egy időben attól a gon
dolattól, hogy őt esetleg Isten elvetette mint menthe
tetlen bűnöst, s meg kellett találnia erre az igei, lelki 
megoldást, hogy majd később segíteni tudjon azok
nak, akik esetleg hasonló kínokat élnek át. így jött rá 
Luther arra a dialektikusnak mondható megoldásra, 
hogy ezt a kísértést vagy kínt az ördög kísértésének 
tartsa, és vigasztalásként a rosszban éppen a jót igye
kezett megláttatni azzal a logikával, hogy ez a kísértés 
az ördögtől van, aki azért gyötri meg a hívőt ezzel a 
kegyetlenül fájdalmas gondolattal, mert nem tetszik 
ennek a sötét hatalomnak, hogy az érintett személy 
Jézus Krisztusban hisz. Egy barátjának szó szerint ezt 
írta: „Örülnöd kell az ördög ezen kísértésének, mert ép
pen ez a legbiztosabb jele annak, hogy kegyelmes és ir
galmas hozzád az Isten. ” Valaki másnak pedig ezt írta: 
„Ezek a te kísértéseid legyenek érvek a számodra 
amellett, hogy te Isten gyermeke vagy. A  sátán ugyanis 
azért kísért és kínoz téged mindezzel, hogy a saját gyer
mekévé tegyen azáltal, ha miatta kétségbeesel. ”

Hasonlóképpen konkrét tanácsot adott Luther pl. a 
szenvedés elfogadásával kapcsolatosan is. Ezt is saját 
maga tapasztalta meg, mert ifjúkori szerzetesi életé
nek köszönhetően alaposan megrongálódott az 
egészségi állapota, úgyhogy elégszer volt része testi 
fájdalomban. De felfedezte benne -  a szenvedésben -  
azt a lehetőséget, hogy segít nekünk abban, hogy 
Krisztushoz egy kicsit hasonlóbbak lehessünk, a 
Krisztus követésében ezt mintegy feladatnak tekintet
te, és ennek a segítségével oldotta fel a fájdalmak té
nyét.

Ez csak egy kicsike bepillantás volt Luther 
lelkigondozói szellemiségébe, egy nagyobb munka 
apró részlete. De talán ezzel is hozzájárultunk a telje
sebbé teendő Luther-képhez.

K ibár J á n o s

Luther szobra az eislebeni templom előtt

ma is) mindenki számára elérhetők és használhatók 
Luther imádságai is. Érdemes egy kicsit alaposabban 
is átolvasni és átgondolni ezeket az imádságokat,

mert belőlük kiderül, hogy nemcsak utánamondani 
lehet Luther szavait, hanem imádságaiból tanulni is 
lehet imádkozni. Majd öt évszázadon keresztül hoz
zánk is elér Luther hite, Isten iránti bizalma, Istennel 
folytatott beszélgetéseinek, vívódásainak őszintesége 
is.

Luther igehirdetései is egyre nagyobb mértékben ér
hetők el, olvashatók magyarul. A z idősebbek ismer
ték, használták azt a minden napra szóló áhí- 
tatoskönyvet, amely a „Jer, örvendjünk keresztyének” 
címet viseli, és amely most már újabb kiadásban is 
megjelent. Egy kis füzetben nemrég jelent meg az a 
„Nyolc böjti prédikáció”, amelyet 1522-ben mondott 
el Wittenbergben -  és remélhetőleg még sok hasonló 
jut el hozzánk. Aki ezeket olvassa, megdöbben azon, 
hogy a fél évezreddel ezelőtt elmondott prédikációk 
mennyire maiak, mennyi mindenben segítenek min
ké^ késői utódokat és örökösöket.

És akkor még keveset mondtunk Luther tanításá
ról, a Kis-, és Nagykátéról, „Luther négy hitvallásá”- 
ról, a Szentírás könyveihez írt „Előszók”-ról, a soro
zatban megjelenni készülő egyéb munkáiról. Drága 
értékként, ereklyeként őrizzük Luther végrendeletét, 
de nem szabad elfelejtenünk, hogy drága örökség szá
munkra mindaz, amit az imént csak érintőlegesen so
rolhattunk fel. Valójában fel se tudjuk mérni, mennyit 
segít ez a gazdag örökség a keresztyén nevelésben, a 
becsületes, dolgos életben, embertársaink megértésé
ben.

Mindez csak gyenge kísérlet feleletet adni arra a 
kérdésre, hogy mit segít rajtunk, ha egy 450 évvel ez
előtt meghalt emberre emlékezünk. De talán megsej
tünk valamit abból, hogy Luther a halál fenyegető kö
zeledésére miért tudott hittel belekapaszkodni a 118. 
zsoltárnak abba a versébe, amit a coburgi vár szobájá
nak falára felírt: a halál nem némítja el Isten igéjét, az 
Úr tetteinek hirdetése, amire ő az életét tette fel, nem 
maradt abba. Rengeteg írása, több ezer prédikációja, 
bibliafordítása és a Biblia könyveinek magyarázata 
mind-mind drága örökségünk -  csak tudjunk élni ve
le!

Luther halálára emlékezve is elmondjuk a temeté
si imádságnak ezt a sokszor elhangzó mondatát: 
Urunk, hálát adunk mindazért a jóért, amit rajta keresz
tül övéinek -  nekünk -  adtál!

Muntag Andor

Re-formáció és nem re-volúció
Luther Márton 450 éve halt meg. A 

harmadik évezred küszöbéről visszate
kintve, a kereszténység második félide
jében. Miközben e sorokat írógépe
men kopogtatom, kitekintek szobám 
ablakán, s egy-egy percre megpihente
tem szemem az elém táruló tájon. Ön
kéntelenül is Vörösmarty halhatatlan 
sora tolul fel bennem: „Most tél van és 
csend és hó és halál”.

Posztmodern világunkban már-már 
sikk: se hidegnek, se melegnek lenni, 
hanem elegánsan langyosnak maradni. 
Ha Lutherre gondolok, ő indulatoktól 
fűtötten forró, sistergő személyiség 
volt. Olyasvalaki, akiről a zsoltáros -  a 
Vulgáta fordításában -  így ír: „mély ti
tok az ember, örvénylő titok a szíve" 
(64,7b).

Számomra Luther Márton „mély ti
tok”. Honnan vette a bátorságot, az 
erőt, hogy a „kizökkent időt” helyre 
tolja? Sőt, örvénylő szívű titok. Mert a 
késő középkor végén megrendítő kí
sértések malomkövei között őrlődve 
felfedezte a megigazulás Biblia megfo
galmazta titkát (vö. Róm 1,17).

E felismerése és belőle sarjadt meg
világosodásai az elmúlt évszázadokban 
hatalmas viharokat keltettek katoliku
sok és evangélikusok között. Ám e vi
harok ma már úgy-ahogy elültek. Nem 
kis részben az ökumenikus eszmecse
réknek köszönhetően, és nagymérték
ben a II. Vatikáni zsinatnak.

E szerfölött örvendetes kölcsönös 
közeledést -  mindkét részről -  csak üd
vözölni lehet. Kiderült, hogy a kezdeti 
rivalizálás egymás mellett való együtt
éléssé szelídült. Olyan co-egziszten- 
ciává, melyből az Isten igéjére figyelő 
és hallgató hívő csak gazdagodhatik.

Mint bencés szerzetes, természete
sen csak arra reflektálhatok, amit a lu
theri reformáció nekem és nekünk, ka
tolikusoknak adott. Persze, e néhány 
sorban egy-két szempont felvillantásá
ra szorítkozhatom csupán.

Tisztázódott: a re-formáció (újjá-ala- 
kftás) nem re-volúció (felforgatás) volt, 
hanem a folytonosság jegyben fogant 
megtisztulási folyamat, amely a teoló
giai gondolkodás és a gyakorlati vallá
sosság középpontjába került „perem” 
jelenségek sarokba szorítását, netán ki-

)

söprését tűzte ki célul. Úgy is mond
hatnám, a para-katolikus szokások 
(consuetudines) felszíne alatt a hiteles 
katolikus igazságokat akarta felmutat
ni, mint például a kegyelem elsőbbsé
gét, Krisztus igéjének meghallását és 
hirdetését, bűnösségünk és kicsinysé
günk megváltását, a megtérés szüksé
gességét stb. E buzgóság a forrásokhoz 
(ad fontes) kívánt visszatalálni. Szem
léltetésére csak egy példát idézek. 
Tertullianus latin atya már a második 
században „nagyszerű merészséggel” 
(Ratzinger) így fogalmazott: „Krisztus 
Igazságnak, nem Szokásnak nevezte ma
gát”.

Az utóbbi idézet fényt vet a lutheri 
reformáció jó értelemben vett konzer
vatív jellegére, vagyis a keresztény érté
kek megőrzésére és állandó újra értel
mezésére (re-interpretációjára). A re
formáció, a megújulás lényege ugyanis 
-  hadd idézzem Ildefons Herwegen 
Maria-Laachi bencés apát tömören 
szép szavait: -  „ősi forrás -  új erő".

S e vallási reform felelevenítette a 
szintén ősi, már Szent Benedek meg
követelte istenkeresés „nem keresné
lek, ha meg nem találtál volna" bibliai 
magatartását. Óv a magabiztos bizo
nyosságtól, de biztat a feltétlen biza
lomra. Mintha a negatív teológia hang
ját erősítette volna fel. „Ne csinálj ma

gadnak faragott képeket és semmi ha
sonlatosságokat azoknak formájára, 
melyek ott fenn az égben vannak" 
(Ottlik Géza). Evangélikus teológu
sokkal mi is valljuk: „Ha én vagyok a te 
Istened, lényemnek titka mindig újra és 
újra találkozni fog veled. Csak ahhoz az 
egy Istenhez kell magad szorosan tarta
nod, akiben nem vagy egészen biztos. De 
én vagyok a te Istened Nem is kell, hogy 
szorosan tartsál: én tartalak téged szilár
dan" -  hozzáteszem: Krisztusban a 
Szentlélek által"

E mozaikszernek esetleges kiválasz
tása és összeillesztése után meggyőző
déssel merem írni: sokkal több az, ami 
összeköt bennünket, mint ami szétvá
laszt. Ezért legszebb reményem szerint 
a tél után mégiscsak megérkezik a ta
vasz, a csend feloldódik beszéddé (pár
beszéddé), mert a hó már olvadóban 
van, s a halálban már születőben az 
élet. Nem valószínű, hogy megérhe
tem: az „egy, szent, katolikus (egyete
mes) egyház”-at egy lélegzetvétellel 
vallhatom „anya”-egyházamnak és 
„atyai” házamnak. De rendüleüenül 
hiszem és remélem, az egységre nem
csak láthatatlan (ami különben már 
megvan), hanem látható formában is 
sor fog kerülni -  még Krisztus második 
eljövetele előtt.

Sulyok Elemér OSB
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Luther Márton éneke
Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, 
Haláltól megmentünk,
Életre támadt:
Dícséijük jó Atyánkat!
Jézus, irgalmazz nekünk!

Élet, halál Ura ő már, 
Menedék, sziklavár.
Száll örömének:
Miénk az örök élet!
Jézus, irgalmazz nekünk!

LUTHER MÁRTONRÓL
450 éve halt meg az egyház megújulásáért fáradozó re

formátor Luther Márton. Most azzal emlékezünk rá, 
hogy felidézzük szavait az elmúlással, a halállal kapcso
latban. *

Amikor leánykája nagybetegen feküdt, Luther azt 
mondta: „Nagyon szeretem őt, ám, jóságos Istenem, ha 
magadhoz akarod szólítani, nyugodt szívvel tudnám őt 
Ifenálad.”

És amint a kisleány az ágyában feküdt, azt mondta ne
ki:

„Magdalénácska, kisleányom, ugye szívesen itt marad
nál apáddal; de olyan szívesen térsz meg ahhoz a másik 
atyádhoz is?”

A kislány így felelt: „Igen, kedves édesapám, ahogyan 
Isten akarja.”

Akkor így szólt az apja: „Bizony, kedves kisleánykám, 
a lélek kész, de a test erőtlen.”

És elfordulva ezt mondta: „Nagyon szeretem őt. Ha 
ilyen erős a test, milyen lehet a lélek?”

-  Hány sátrat akartak építeni Jézus tanítványai a meg
dicsőülés hegyén?

-  Hány törzsből állt Izráel népe? '
-  Hány evangé
listát ismerünk a 
Bibliából?
-  H á n y a d i k  
zsoltár kezdődik 
így. „Az Úr az én 
pásztorom”?
-  Hány fejezet
ből áll János 
evangéliuma?
A keresett meg
fejtést a lap dá
tumát követő 
keddig szíves
kedjetek postára 
adni!

L E U T ó
É H E S R
T M B E R
*  \ 

A i B R A N
T Y O N D

JÁTÉKTÁR
1538. október 21-én doktor Luther Márton nyilvános 

intelmeket mondott a templomban, és igencsak megpi- 
rongatta azokat, akik megrémültek, amikor lábra kaptak 
a pestisről szóló mendemondák és lármák. így szólt:

„Az Úrban kell vigasztalódni, benne kell bízni, s min
denki a maga foglalatosságában igyekezzék, és maradjon 
is meg abban. És ha felebarátának segítségre, támaszra 
van szüksége, senki el ne forduljon tőle. Ne féljünk a ha
láltól annyira mód felett, mert megragadtuk az élet igéjét 
és az Urat magát, aki értünk legyőzte a halált!”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

A titok nyitja
A megadott négyzethálóban úgy találhatsz rá a megfej

tésre, ha megszámozod a hálóban szereplő betűket a bal 
felső sarokból indulva, 1-től 25-ig. Ezután felelj a feltett 
kérdésekre. Számokat kapsz válaszként. Ezek a számok 
jelölik ki a négyzetháló megszámozott betűi közt azokat, 
amelyeket összeolvasva, a rejtvény megfejtésére találsz.

A kérdések a következők:
-  Hány fejezetből áll a Római levél?
-  Hány ága van a Jelenések könyvében is említett 

gyertyatartónak?
-  Hányán haltak meg, mikor rájuk dőlt a torony Si- 

loámnál?
-  Hányadik nap elteltével adtak nevet Jézusnak?
-  Hány szűzről beszél Jézus a példázatban?
-  Hány fejezetből áll Lukács evangéliuma?
-  Hány tálentumot kapott urától az a példázatbeli 

szolga, aki elásta a rábízott értéket?

A játék neve „mindent, vagy semmit”. Szükség van hozzá 
egy dobókockára, papírrá és íróeszközre. A játékosok asztal 
körül ülnek. Az első dob, annyiszor, ahányszor akar. A do
bott számok értéke összeadódik. De ha egyest dob, az abban 
a körben elért eredménye elvész! Ezért fontos, hogy időben 
megálljon, mielőtt még elvesztené az eddig gyűjtött ponto
kat. Ha megáll, vagy ha egyest dob, a soron következő játé
kos próbálkozhat. Az nyer, aki leghamarabb eléri a játék 
kezdetekor meghatározott pontszámot, mondjuk a 200-at. A 
játékot még izgalmasabbá tehetjük azzal, ha kikötjük, hogy 
a 200-at nem elég elérni (pl. 202-re teljesíteni), hanem csak 
úgy lehet befejezni, ha a játékos pont beállítja a meghatáro
zott pontszámot, azaz pont 200-zal fejezi be a versenyt. 
Ilyenkor előfordulhat az a kivételes helyzet, hogy az egyes 
nem nullázhat, hanem épp a győzelmet jelenti: abban az 
esetben, ha 199-ről kell 200-ra lépni.

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

F I A T A L O K N A K

Meghalt. De nem, Luther nem halhat meg

A 40-es évek első felében gyak
ran foglalkoztatta Luthert a halál 
gondolata. A vég előérzete akkor 
szólalt meg a leghangosabban, 
amikor 1545. november 10-én ba
rátai körében a hatvanegyedik szü
letésnapját ünnepelte.

A kapott fél év alatt leginkább a 
zsidókérdés foglalkoztatta, támad
ta a löweni teológusokat.

A végső óra 1546. február 18- 
ának hűvös hajnala volt, amikor a 
lelkét az Örök Bíró kezeibe tette le.

Luther leikéhez a Szentírásból a 
118. Zsolt. 17-ik verse állt a legkö
zelebb: „Nem halok meg, hanem 
élek és hirdetem az Úrnak cseleke
deteit. ”

Ezt írta a coburgi vár falára, ezt 
fejezi ki a hangok csodás művészi 
nyelvén. Igen, Luther él. Él mun
káiban. Él a kiküzdött lelki sza
badságban. Él márványszobrok, 
talapzatra elhelyezett ércszobrok 
sokaságában, melyek a művészet 
kifejezésével a gyermeki hitre 
akarnak tanítani. Ezek az ércszob
rok szinte dalolnak.

Luther ma is él énekeinkben, 
imádságainkban, él bizodalmas 
gyermeki hitünkben.

Luther él és élni fog. A ma még 
vitás. A holnap az övé lesz. Az em
beriség a szellemi nagykorúság fe
lé van útban. Luther él és élni fog, 
míg a tiszta evangélium meg nem

hódítja a földkerekséget és Krisz
tus nevére minden térd meghajol.

Isten szava, Isten tana,
Nem múlik el soha, soha!

„Nem is tudjuk, m it köszönhe
tünk Luthernek, és a reformáció
nak. Szabadok lettünk a lelki elnyo- 
mottság bilincseitől, s képesek let
tünk, ... hogy a forráshoz visszatér
jünk és a keresztyénséget a maga 
tisztaságában fogjuk fel. Most újra 
van bátorságunk, hogy szilárdan áll
junk Isten földjén és érezzük Isten 
adta embermivoltunkat. ”

(Goethe) 
Hamza Kinga Dalma

ION BARBU:

A megjelenés
„Föl! mert gála éje ez. ” 

E. A  Poe
Tragikus folyót púderezz a tükrön, 
Kristály-aprólékosan, bál előtt;
Kontyba csavarintott, fürtös ezüstön 
Illessz a parókához -  agyvelőt.

A csendes bálon, a nagy ünnepélyen, 
Lenyűgözöd mqjd roppant Uradat,
Ha maszkod csillog, megtisztítva, fényben,
S az álomlehelettől zöld fogak.

Oltsd ki a fényeket mind a szobákban,
Opálos tűzláng lobbanjon, magas,
Ttetőre, parkra, agyvelőre: lángban 
Edzett tél fagyából eszme havaz.

Fényes teremtménye így légy az Úrnak; 
Szándékod -  villám, mely jövőbe metsz! 
Kardoddal harcias szablyák vonulnak,
Szemed a hold sikló korongja lesz.

Tandori Dezső fordítása
*

Ion Barbu (1895-1961) román matematikus, a geo
metria professzora, költő. A természettudományok korá
nak költője. „Az én szememben a geometria folytatása a 
költészet,... mely különálló elemeket közelít egymáshoz 
a metaforák révén, s ezáltal föltárja az érző mindenség 
egyugyanazon szerkezetét. ”

Az ifjú Luther és a halál
így ír Luther önmagáról: „...Egy barátommal a 

szünidőben haza akartam menni. Útközben véletlen- 
ségből kardommal megsebesítettem a lábszáramat s 
átvágtam az ütőeret. Égyedül voltam kísérőmmel a 
határban, Erfurttól mintegy félmérföldnyire, körülbe
lül olyan távolságra, mint Eutzsch Wittembergtől. 
Hevesen tört elő a vér és nem lehetett elállítani. Uj
jammal keményen leszorítottam a sebet, de ettől erő
sen feldagadt a lábam. Halálos veszedelemben vol
tam itt és ezt kiáltottam: »Oh Mária, segíts!« Éjjel, 
amint betegen feküdtem, a seb ismét felszakadt. Esz
méletemet vesztettem és újra Máriát hívtam segítsé

gül. Ez húsvét utáni kedden történt, 1503-ban. (Lu
ther éppen húszéves volt.)

Amíg sebesülten feküdtem lakásomon, saját szor
galmamból megtanultam lanton játszani. A zene a 
felzaklatott ember legjobb megnyugtatója...

... Egyszer Erfurt közelében, Stotternheim falu 
mellett hatalmas vihar lepett meg. Közvetlen mellet
tem csapott le a villám s engem félelem fogott el, hogy 
hirtelen, megtérés nélkül kell meghalnom. A  haláltól 
körülvéve, Szent Annát, a bányászok védőszentjét 
hívtam segítségül és megfogadtam, hogy kolostorba 
lépek: »Szent Anna segíts, én szerzetes leszek!«

Később mégis megbántam a fogadalmat és ezenfe
lül le is akartak beszélni tervemről. Én azonban kitar
tottam mellette, és az Elek napja előtt való napon, jú
lius 16-án, búcsúlakomára hívtam meg legjobb bará
taimat azzal, hogy reggel majd bekísérnek a kolostor
ba. Amikor vissza akartak tartani, azt feleltem: »Ma 
még láttok engem, de a jövőben soha!« Végül sűrű 
könnyhullatás mellett bekísértek. Atyám is nagyon 
haragudott fogadalmam miatt, én azonban ragasz
kodtam elhatározásomhoz. Azt gondoltam, hogy a 
kolostort soha nem fogom elhagyni. így teljesen meg
haltam a világ számára. Mégis: nem szívesen lettem 
szerzetessé. Atyám is hevesen ellenezte lépésemet. 
Szinte eszét vesztette. Ismét letegezett (az apa eddig 
tiszteletből magázta tudós fiát), és atyai jóakaratát 
megvonta tőlem. Hiába akarták vele a jóbarátok meg
értetni azt, hogyha áldozatot akar hozni Istennek, ak
kor a legkedvesebb és legjobb fiát kell odaadnia...” 

(Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról)

Országos Evangélikus Egyetemista és 
Főiskolás Találkozó

Az 1995-ös tavaszi gyenesdiási találkozó után újra orszá
gos hétvégét szervezünk minden olyan evangélikus fiatal 
számára, aki egyetemen vagy főiskolán tanul! A találkozó 
témája idén a misszió lesz, amit többféle szempontból 
szeretnénk megközelíteni, pl. misszió a felsőoktatásban, 
misszió az egyházban, a modern társadalomban. A 
találkozó meghívott előadója Béres Tamás debreceni evangé
likus lelkész.

A konferencia ideje: 1996. március 1-3. Helye: 
Kecskemét, Emmaus-ház

Szeretnénk kérni, hogy írásban minél előbb (február 20- 
ig) jelezze mindenki részvételi szándékát Amint beérkeznek 
a jelentkezések, azonnal küldjük a pontos programot 
részvételi d(j megjelölésével stb.

A jelentkezést ̂  következő címre kéijük február20-ig:
Pángyánszky Ágnes, 1085 Budapest Üllői út 24. Tel./Fax. 

113 0886 pangyan@osiris.elte.hu
Mindenkit nagy szeretettel várunk az egyetemista és 

főiskolás találkozóra!

Luther és a zene
Éneklő egyház vagyunk. Sokszor hangoztatjuk ezt és 

nem véletlenül, mert Luther Márton valóban nagy súlyt 
helyezett a gyülekezeti éneklésre. Sajátos értelemben sze
rette az éneket és a zenét, amely szerinte „megeleveníti a 
szöveget”. De nézzük mindezt közelebbről

Luther a reformátor egyszersmind úgy szerepel a lexi
konokban, hogy „énekköltő, muzsikus, az istentiszte
let megújítója”.

Néhány adat énekköltői munkájáról az 1524-ben 
megjelent Wittenbergi Korálkönyvben már 24 énekét ta
láljuk (Énekeit rendszerint Johann Walter kántor 5 szó- 
lamú kórusra dolgozta fel.) A z 1529-es Klug-féle énekes
könyvben 28 Luther-ének van. A z 1545-ben Lipcsében 
megjelent Babst-féle énekeskönyv 129 énekéből már 37 
származik a reformátortól. Énekeiben több zsoltárt is 
feldolgoz, éspedig a következőket: 12, 46 (ez az Erős vár 
a m i Istenünk), 67, 124, 130. Feldolgozza a Tízparan
csolatot, Miatyánkot stb.

Fontos szerepet szánt az istentiszteleten a koráinak a 
gyülekezeti éneknek Néhány pontban összefoglalom a 
korái szerepét az evangélikus istentisztelet és az egyházi 
zene szempontjából

1. A  korái a gyülekezet válasza az igére.
2. A  liturgia felől nézve: az addig túlnyomóan csak 

papi éneklés helyett, most már tág teret kap a gyülekeze
ti éneklés, éspedig anyanyelven.

3. A z  egyházi zene felől nézve a korái olyan, m int 
egy híd, amely a művészi egyházi zenét (passiók kantá
ták) közel hozza a gyülekezethez.

4. Zenetörténeti szempontból a korái az alapja a 
lutheránus zene virágkorának (17. század!)

5. A z  énekeskönyv felől nézve: a ma énekelt korái 
összekapcsol m inket hitbeli őseinkkel térben összekap
csol a világ többi evangélikus egyházával

6. A z üdvösség felől nézve jelképesen összekapcsolja 
a földön és a mennyben éneklő gyülekezettel

A z istentisztelet megújítása kapcsán csak röviden 
ennyit: Luther nem akart sem új egyházat, sem új litur
giát. Épp ezért meghagyta mindazt a misében, ami nem 
ellenkezett a Biblia tanításával Továbbra is teret kapott 
a papi ének a többszólamú kórus, sőt az orgona és a 
hangszeres zene is.

Felvetődik a kérdés, hogy m int muzsikusnak milyen 
zenei képzettsége volt? Lapról énekek, játszott lanton 
és fuvolán, sőt komponált is. Liturgikus dallamokat is 
szerzett. 37 énekének dallamát is részben saját maga 
szerezte. -  Zwinglivel és Kálvinnal ellentétben azt vallot
ta, hogy a művészeteknek főleg a zenének szerepet kell 
adnunk az egyházban. Egyik legismertebb mondása sze
rint: „Isten a zene által is hirdeti az evangéliumot". Per
sze, ha nem is félt a zene alkalmazásától, de azt is csak 
az Ige szolgálatába állította.

Csak töredékben maradt ránk egy tanulmánya a zene 
teológiájáról, de Asztali beszélgetéseiben éppúgy találunk 
idevágó gondolatokat, mint a már említett Babst-féle éne
keskönyv előszavában. Ez utóbbi alapján álljon itt pár 
gondolat Luther zeneszemléletérőL A z egyházi zene nem 
más, mint a Bibliában emlegetett „új ének”. De ennek az 
éneklésnek a rugója nem csupán a zene, a dallamok 
hangszínek szépsége. A z éneklés végfő indítéka az evan
gélium, vagyis az az öröm, amellyel Jézus Krisztusban Is
ten megörvendeztetett minket. A z evangélikus éneklés ál
landó tartalma: a Megfeszített és Feltámadott. A z egyházi 
zene állandó témája, hogy Jézus megváltott bűntől és ha
láltól Ez a zene a vámszedő hangján szólal meg: „Isten, 
légy irgalmas nékem, bűnösnek ” Luther kiemeli végül 
hogy éneklésünk célja”, hogy mások is meghallják az 
evangéliumot. ” A z egyházi éneklés tehát szolgáiul gya
korlatilag ma így mondhatnánk bizonyságtevés énekkel!

A  másik keresztyén testvér éneke vigasztal, felemel 
(éneklés születésnapon, kórházban, betegágy mellett stb.).

Végül szóljunk arról hogy a lutheránus egyház törté
nete igazolja-e Luther zeneszeretetét? Kétségtelen, az 
utána következő időszakban csodálatosan bontakozott 
ki az egyházi zene. Miközben a szellemi irányzatok hu
manizmus, lutheri orthodoxia, pietizmus, felvilágosodás 
nem mindig voltak pozitív hatással az egyházi zenére, 
vagy külső körülmények (30 éves háború) gátolták a 
művészet kibontakozását, mégis éppen ebben a korban 
(17. sz.) élt Praetorius, Schütz, az evangélikus egyházi 
zene két egymástól különböző géniusza. Ekkor írja cso
dálatos vigasztaló énekeit Gerhardt Pál. Ekkor virágzik 
az evangélikus orgonazene, és a lutheránus orgonaépí
tészetet olyan nevek fém jelzik m int Schnittger és 
Silbermann. Am ikor a 90 éves öreg Reinken ámulattal 
hallgatja a fiatal Bach orgonajátékát Hamburgban, 
megrendültén szólal meg: -  >yAzt hittem, ez a művészet 
már meghalt, de látom, hogy önben tovább él!”

Tágabb értelemben folytathatjuk ezt a gondolatot az
za l hogy Bach nem csak az orgonajátékban, hanem az 
egész evangélikus egyházi zenében még egyszer össze
gezte a lutheri hagyományokat. 200 év távlatából 
mintegy „kezet fog Lutherrel” és csodálatos művészettel 
valósítja meg a reformátor elgondolásait. 9 kötetnyi or
gonaműve, 200 kantátája, passiói ma is hangúinak 
Ezekben - a  kor divatjával ellentétben -  20 Luther-éne- 
ket is felhasznál. Zenéjében tehát ott él nem csak a Bib
lia üzenete, hanem a lutheri teológia is.

Gáncs Aladár

Zenei élmény 
soproniaknak

Öt ifjú müvészjelölt nyújtott gyülekezeti termünkben 
élményt vonós muzsikájával február első szombat esté
jén, miközben bécsi útjukról hazafelé, Szegedre tartot

ta k  ahol még tanulják a művészet titkait. A m ikor per
gő egymásutániságban felcsendültek Kreisler, J. S. 
Bach, F. Couperin, Händel, Tartini és Pachelbel m űvei 
érezhetővé vált az előadásokban, hogy a hegedű, a brá
csa és a cselló olyan hangokat tud adni szakavatott 
megszólaltatóin keresztül melyek a zene nyelvén L u
ther szerint Isten legszebb és legcsodálatosabb ajándé
kát közvetítik

Már szolgáltak nálunk a zenének ifjú „megszállottjai 
és misszionáriusai” és nemcsak szemmel láthatóan, ha
nem füllel hallhatóan érzékelhettük zenei fejlődésüket. 
Igényességre törekszenek hogy örömöt szerezzenek a ze
nekedvelő hallgatóságnak

Álljon itt mindegyiknek a neve: L a n g  J á n o s ,  
B a r n á s z  I s t v á n  és F a r k a s  B é l a  hegedűsök 
B a l á z s  György (brácsa), J o ó b  G e rg e ly  (csel
ló). A  pachelbeli kánon hangulatos előadása után a 
hallgatóság tapsvihara nyomán még egy ráadást kapott, 
a hullámzó Balatonról hangzó, magyar zeneszerző al
kotta számot.

Csak gratulálni lehet és áldást kívánni további öröm
szerző zenei tevékenységükre. Örömmel szoríthattuk 
meg dr. Lang János és felesége kezét, akik a kőrútokat 
szervező unokájuk zenei fejlődésében gyönyörködhettek 
velünk együtt.

A  hangverseny céljait is szolgáló teremben áll Luther 
Márton embemagyságú festménye. Háborús sérülését 
kijavíthattuk (lövést kapott). Ha reformátorunk szerint 
a zene Istennek egyik legdrágább ajándéka, akkor arra is 
jó, hogy lelki sérüléseket helyre tudjon hozni. Zeneszere
tő Lutherunkért 450 évvel halála után, hálát adhatunk 
Istennek aki őt „wittenbergi fülem ülévé” formálta, 
amint azt Sachs nürnbergi költő fogalmazta.

A m it szavunkkal emberi beszédünkkel nem tudunk 
kifejezni sokszor, azt a zene segítségével megtehetjük Ta
lán ebben az értelemben állította párhuzamba reformá
torunk az igehirdetést és a zenét!

Szimon János



Az Országos Presbitérium  
december 8-iki ülésének határozatai:

1. Illetmény emelés mértéke 
1996. évre. Az infláció mértékét fi
gyelembe véve, az Országos Pres
bitérium javasolja a gyülekezetek
nek, hogy az egyházi alkalmazot
tak illetményét 1996. január 1- 
jétöl 15%-kal emeljék fel. A  neve
lési-oktatási intézményeknél a 
központi állami rendelkezéseknek 
megfelelő és az állami költségve
tésből finanszírozott illetmény
emeléseket kell végrehajtani.

2. Az Országos Presbitérium -  
az Országos Egyházi Elnökség és 
az Országos Esperesi Értekezlet 
javaslatára alábbi határozatot hoz
ta: A közegyházi járulékokat 1996. 
január 1-jétől duplájára kell fel
emelni és az emelés teljes összegét 
a Nyugdíjosztály támogatására kell 
fordítani. A befolyó 8 372 000,- Ft 
összegű járulékot 1996. évre a kö
vetkezőképpen osztja fel:

Nyugdíjosztály támogatása
6 072 000 ,-Ft

Déli Egyházkerületnek
812 000,- Ft

Északi Egyházkerületnek
738 000,- Ft

Központi Szociális Alapi 
támogatás 750 000,- Ft

összesen: 8 372 000,- Ft

3. Az Országos Egyház által -  a 
gyülekezetekben foglalkoztatott

nem egyházi munkavállalók után -  
fizetett TB-járulék különbözet 
1996. január l-jétől történő lép
csőzetes megszüntetésére benyúj
tott javaslatot az Országos Presbi
térium elfogadta. (Részletek a kö
vetkező püspöki körlevélben.)

4. Az Országos Presbitérium 
egyhangúlag felhatalmazta az El
nökséget, hogy csatlakozzék a Ma
gyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsának Nyilatkozatához, 
a szlovák nyelvtörvénnyel kapcso
latban.

5. Az Országos Presbitérium el
fogadta a Magyarországi Evangéli
kus Egyház és a Bajor Evangélikus 
Egyház testvéregyházi szerződése 
érvényének 1995 decemberétől 
2000 decemberéig történő meg
hosszabbításáról szóló Megállapo
dást, és köszönetét fejezi ki a Ba
jor Evangélikus Egyház testvér
egyházi együttműködéséért.

6. Az Országos Presbitérium el
rendeli, hogy az egyházi ingatla
nokról készüljön regiszter (számí
tógépes feldolgozás) tulajdoni, 
használati és építészeti szempont
ból. A tulajdonos és a használó kö
zött szerződésben legyen rögzítve 
a tulajdonjog, a használat és a kar
bantartási felelősség.

7. Az Országos Presbitérium a 
lelkészi nyugdíjkorhatárt 65 évben 
állapította meg.

8. Az Országos Presbitérium 
egyhangú határozattal elfogadta 
és jóváhagyta az Evangélikus Tfeo- 
lógiai Akadémia (Hittudományi 
Egyetem) Gyakorlati Intézetének 
felállítását és működési feltételeit.

9. Regionális Egyházmegyei Bí
róságok alakulása: Az Északi Egy
házkerület területén a Borsod-he- 
vesi, a Hajdú-szabolcsi, a Nógrádi 
és Budai egyházmegyék, valamint 
a Győr-soproni, a Vasi, a Veszpré
mi és a Fejér-komáromi egyház
megyék; a Déli Egyházkerület te
rületén a Pesti és a Pest megyei; a 
Bács-Kiskun, a Csongrád-szolnoki 
és a két Békés megyei, valamint a 
Somogy-zalai és a Tolna-baranyai 
egyházmegyék regionális egyház- 
megyei bíróságokat alakítottak.

Az öt regionális Egyházmegyei 
Bíróság megalakítását az Orszá
gos Presbitérium egyhangúlag jó
váhagyta.

10. A Gusztáv Adolf Segélyszol
gálat javaslata alapján az Országos 
Presbitérium a nagyszeretetado- 
mányt (490 000,- Ft) ellenszava
zat nélkül, egy tartózkodással Esz
tergom részére a templomépítés 
befejezése céljára,

a kisszeretetadományt (390 000,- 
Ft) egyhangúlag Zalaegerszeg ré
szére ítélte oda.

Budapesti evangélikus templomok
• A  B u d a p e s t i  V á r o s v é d ő  E g y e s ü l e t  T e m p l o m t ö r t é n e t i  
C s o p o r t j a  nevében m utattuk be legutóbb a D eák téri templomot, 
melynek háromnyelvű leírása (története és művészeti ismertetése) legelső
nek készült el hat évvel ezelőtt, s azóta is ott látható az előcsarnok falán. 
M ost folytatjuk a Fasori Evangélikus templom belsejében (négy nyelven) 
kifüggesztett leírás ismertetésével. Ha van, aki szeretné, ha temploma ré
szére hasonlót írnánk, írjon, vagy üzenjen a szerkesztőségbe, márciustól 
jelentkezni fogunk!

2. A Fasori evangélikus templom

Története
A  Pesti Evangélikus Egyház- 

község Presbitériuma 1901-ben 
határozta el, hogy a szűknek bi
zonyuló Deák téri főgimnázium 
mellé a városnak ezen, a Millen
niumi ünnepségekre kiépült ré
szén új iskolát és templomot 
emel. A  végleges tervet Pecz Sa

m u készítette, tö b b ek ’k özö li' a1 
szintén műemlékké nyilvánított 
Szilágyi Dezső téri reform átus 
templom építésze. Az iskola
1904- ben nyílt meg, a templomot
1905- ben szentelték fel.

Leírása
Budapest legdíszesebb protes

táns temploma neogótikus stílus
ban épült, az egyetlen, melynek 
külsején figurális díszítés is van, a 
kapu fölött Róth M iksa mozaikja, 
Krisztus és a gyermekek. Érdekes
sége, hogy kereszthajó nélküli, 
kéthajós. A  főhajó arányaiban és 
stílusjegyeiben a párizsi St. Cha- 
pelle m intájára készült. Sudár 
tornya 55 m magas.

Gazdag belseje is Pecz Sam u 
tervezése, a francia gótika ihlet
te. A  két hajót monumentális 
oszlop választja el egymástól, az 
oldalfalakhoz pillérek és vékony

oszlopok simulnak, melyeket 
dús, naturalisztikus bibliai növé
nyi motívumok díszítenek. A 
padfők díszítése is szőlőfürtök
ből, levelekből álló faragás. A 
szószék lépcsőkorlátja és az ol
tárt körülvevő korlát carrarai 
márvány.

A templom különös értéke 
Benczúr Gyula utolsó vallásos 
tárgyú festménye: a napkeleti 
bölcsek hŐÓöYa&'Tüzes, r a ^ o ^ ó 1 
színek, a ruhákon magyar népi! 
motívumok, M ária protestáns 
m adonna glória nélkül. 1913-ban 
készült el, dús építészeti keretbe 
helyezték, csúcsán kőből faragott 
angyalalakkal. A  gazdag oltár, a 
szószék és a keresztelőmedence 
faragásai Kauser kőfaragó, a me
dence vörösréz, stilizált levelek
kel borított fedője Jancsurák 
Gusztáv rézműves híres műve.

Legnagyobb ablaka, a gót ró
zsaablak a kapu fölött 5 m átmé
rőjű. Róth M iksa üvegablakainak 
csak nyomai maradtak, elpusz
tultak a háborúban. Az orgonát
1906-ban, a kor legjobb orgona
készítői, a híres pécsi Angster di
nasztia mestere készítette.

A  templomot teljes belső díszí
tő festéssel 1973-74-ben az egy
ház költségén restaurálták, Ko
vács Géza m ester műve.

Kovács Mária
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Vallás és kultúra Haitin

Haiti lakosságának 80%-a ró
mai katolikus. A katolicizmus a 
spanyol hódítókkal érkezett His
paniola szigetére. Nem azt jelenti 
ez, hogy a kereszténység mélyeb
ben érintette őket, csupán azt, 
hogy meg lettek keresztelve! A 18. 
század elejétől kezdve azután je
zsuiták és dominikánus szerzete
sek dolgoztak a szigeten. A forra
dalom után a Vatikán elítélte a 
rabszolgaságot, és 1804-ben elis
merte Haitit, mint önálló államot. 
1860-ban egyezség jött létre a Va
tikánnal, mikor is a katolikus val
lást államvallássá nyilvánítják. A 
papság továbbra is franciául beszé
lő külföldi.

A bennszülött papság képzése 
csak a 20. század közepén kezdő
dik a katolikus egyházban. Ettől 
kezdve ellentétes fejlődés indul 
meg az egyházon belül. Duvalier 
elnök elnyerte a püspökök kineve
zésének a jogát, s ezért a papságtól 
el is várta a hűséget és engedel
mességet a rendszer iránt. A  benn
szülött papság azonban egyre kriti
kusabb szemmel nézte a kegyetlen 
elnyomást. Kis bázisközösségeket 
alkottak, melyekben közösen ta
nulmányozták a Bibliát az egysze
rű emberekkel, meghallgatták pa
naszaikat, igyekeztek segítségükre 
lenni. Bírálták a visszaéléseket, 
programokat szerveztek az írástu
datlanság felszámolására, a „radio 

' soleil” adásaival hasznos eligazí
tást adtak a vidék népének. Ezek
ben a közösségekben szolgált a 
nagy népszerűségnek örvendő szá- 
leziánus Aristide atya is. Társaival 
együtt sok üldözésben volt része, 
elűzték gyülekezetéből is. Az
1990-es elnökválasztáson a nép bi
zalma felé fordult, és 67%-os 
többséggel őt választották Haiti el
nökévé. Az ellentét a bázisközös
ségek és a hierarchia között ma is 
fennáll, de az elnök visszahívása 
óta próbálják a kapcsolatokat új 
alapokra helyezni.

A lakosság 20%-a különböző 
protestáns felékezetekhez tartó7 

; j j lc  A legrégibb éjrlegtekjntéfoe-- 
sebb a methodista egyház, 20 000 
tagot számlál. Az első misszioná
riusok 1817-ben Angliából jöttek. 
A missziói munkára és a keresz
tyén nevelésre teszik a hangsúlyt. 
52 elemi iskolája van az egyház
nak, 32 továbbképző központja, 
ahol a vidéki lakosságnak próbál
nak korszerű segítséget adni a me
zőgazdaságban, állattenyésztés
ben, kézműiparban.

A baptista egyház 1885-ben, az 
Egyesült Államokból küldte első 
munkásait. A gyülekezeti munkán 
túl nekik is van rádióadójuk (radio 
lumiere), mellyel ők is a vidék el
maradt lakosságának igyekeznek 
segítséget nyújtani.

Pünkösdi gyülekezetek 1905 óta 
vannak az országban, de terjednek 
az USA-ból származó különböző 
karizmatikus mozgalmak is.

1980-ban, a jobb együttmunkál- 
kodás érdekében alakult meg 
Haitiban az egyházak ökumenikus 
tanácsa.

Hadd tegyem ehhez hozzá 
örömmel, amit a genfi lutheránus 
információs lapban olvastam: 
1995. szeptember 4-én megalakult 
hivatalosan az evangélikus, luthe
ránus egyház Haitin. Az egyház 
lelkész elnöke Izrael Izidor, és 5 lel
kész pásztorolásával 3200 lutherá
nus él az országban.

Népi kultúra, vagy pogány vallás?
Haiti népének 90%-a valame

lyik keresztény (keresztyén) fele- 
kezethez tartozik, elevenen él ben
nük az úgynevezett Vöodoo-hit. 
Keverednek benne az ősi, nyugat
afrikai törzsi vallási elemek a ke
resztény hit és szertartás elemei
vel. Ennek az ősi hitnek a kutatói 
elmondják, hogy ez a sokat szen
vedett nép identitását őrzi ebben a 
vallásban. Az elvesztett haza fájó 
emlékét, a gyökértelenséget. Ezen 
keresztül találtak kapcsolatot az új 
világban a többi nincstelennel, ez 
által tiltakoztak az idegen, nyugati 
kultúra ellen, az ország amerikani- 
zálódása ellen. A  Voodoo ismerete 
kaput nyit az ősi kultúrához, a né
pi művészethez és az irodalomhoz, 
amely a nép döntő többsége szá
mára szájhagyományt jelent. Az

írástudatlan lakosság generációról 
generációra örökítette tovább az 
ősi meséket, találós kérdéseket, 
történeteket. A Voodoo meghatá
rozza a haiti emberek hétköznap
jait, közösséget teremt, tanáccsal 
segíti őket, papjai kisebb-nagyobb 
közösségek összetartói, irányítói, 
sőt gyógyítói is.

Az elmúlt századokban a 
Voodoo-t sokszor egészen megha
misítva mutatták be: okkult babo
nának ítélték, papjait, követőit ül
dözték. Aristide elnök elismerte 
ennek a vallásnak értékeit és azt a 
biztonságot, amit népe számára je
lent, a kapcsolatot a múlttal, erő
forrást a jelenben. Ma már szaba
don gyakorolhatják a Voodoo 
szertartásait. A  haiti irodalom ma 
jórészt külföldön születik. 1960- 
ban, a diktatúra idején el kellett az 
íróknak hagyni a szigetet. De ha
zájukról, népükről, a szenvedések
ről írnak; igazságtalanságról, a ter
mészet pusztításáról, a gyilkossá
gokról. Titkos csatornákon a köny
vek visszakerülnek az országba, s 
erőt ad az otthon maradottaknak, 
hogy mások is osztoznak szenve
déseikben!

Közli: Keveháziné Czégényi Klára

Beiktatták hivatalába az osztrák 
evangélikus egyház új püspökét

Ez év január 28-án a bécsi Gusz
táv Adolfról elnevezett evangéli
kus templomban dr. Dieter Knall 
most nyugalomba vonult püspök 
iktatta be utódját, Mag. Herwig 
Sturm korábbi Kärnten és Kelet- 
Tiroli szuperintendenst.

Az osztrák főváros legnagyobb 
evangélikus temploma a hideg téli 
idő és a televíziós közvetítés elle
nére is zsúfolásig megtelt.

Ünnepi vendégek sokasága te
kintett várakozással a kiemelkedő 
alkalomra.

------Megjelent-a bécsi római katoli-
■ kus-érsek, dr. Christoph Schönbom , . 
Tfiat püspöktarsa és a hazai okú-* 
méné több képviselője. Az evangé
likusok nagy családjának összetar
tozását,a szomszédos egyház püs
pökének jelenléte juttatta kifeje
zésre. Egyházunkat e sorok írója 
képviselte, református részről je
len volt dr. Hegedűs Lóránt püspök.

Dieter Knall püspökiktató igehir
detésében utalt az új püspök nevére, 
amely vihart jelent. Kívánta, hogy az 
Egyház Ura csendesítse le a viharo
kat életében és szolgálatában, ha 
azok váratlanul keletkeznének.

Herwig Sturm prédikációjában 
2Péter 1,16-19 alapján szólt az 
egyház megbízatásáról, amely 
alapján az evangéliummal adósa a 
világnak. Ez a küldetés az ige apos
toli továbbadásában nyer folyto
nosságot. Majd a kereszt értelme
zését vázolta, mely mindig Krisztus 
keresztjére emlékeztet. Ebből 
megbocsátás, erő és kegyelem 
árad. De emlékeztet magunk és 
mások keresztjére is.

Az istentiszteleten 16 szolgálat- 
tevő mondott áldást és imádkozott 
az új püspökéibe*' *' *a  l
. Kitüntette, a gyülekezetei jelen- 

* Térével 'cfr *fliomás Klestil osztrák 
államelnök, aki az egyháznak a tár
sadalomban végzett szolgálata nél
külözhetetlenségét hangsúlyozta.

E helyről -  mint azt személyesen 
is kifejeztük -  áldást, erőt és felül
ről való bölcsességet kívánunk 
Sturm püspök életére és felelős 
szolgálatára. Azt reméljük, hogy a 
két szomszédos egyház eddigi jó 
kapcsolatai tovább erősödnek hí
veink örömére és Urunk dicsősé
gére.

D. Szebik Imre

ÜNNEPÉLYES TEMPLOMALAPKŐ-LETÉTEL 
BALATONFÜREDEN 

1996. február 17^én, de. 11 órakor.
Az istentisztelet helye: Bajcsy-Zsilinszky út 

Igét hirdet: D. Szebik Imre püspök.
Utána szeretetvendégség lesz. 
Mindenkit szeretettel várnak.

Luther halálának helye: a ház Eisleben főterén, a szoba, melyben lakott

„FARSANGI IMAHÉT” CSÖMÖRÖN
1996. február 18-tól 25-ig lesz a 

csömöri gyülekezetben a hagyo
mány szerint „Farsangi imahét”- 
ként emlegetett böjti előkészítő 
sorozat. A hét minden estéjén 6 
órától lesznek együtt a gyülekezet 
tagjai, terített asztal mellett a 
gyülekezeti teremben.

Az idei böjti előkészítő soro
zatban február 18-án vasárnap: 
Roszik Mihály, hétfőn Nagy Zol
tán lelkészek szolgálnak. 20-án 
kedden Cserháti Sándor teológiai

professzor, szerdán Rezessy Mik
lós lelkész, csütörtökön: Túrme
zei Erzsébet diakonissza-költőnő 
hirdeti az igét. A hét végén pén
teken Brebovszkiné Pintér Márta, 
szombaton és vasárnap Balikó 
Zoltán lelkész szolgálataival ér 
véget a hét. Böjt első vasárnap
ján, február 25-én a délelőtti is
tentiszteleten ugyancsak Balikó 
Zoltán lelkész szolgál. Isten ál
dását kérjük az Ige hirdetőire és 
hallgatóira egyáránt.

LUTHER:

A Kiskáté előszavából
Először Tartózkodjék és óvakodjék 

az igehirdető mindenekelőtt attól, 
hogy a Tízparancsolat, a Miatyánk, a 
Hiszekegy, a szentségek stb. szövegét 
és formáját változtatgassa, hanem vá
lasszon magának egy bizonyos formát, 
maradjon meg a mellett és azt hasz
nálja évről évre. A fiatalságot és az 
egyszerű népet ugyanis egyetlen rögzí
tett szöveg és forma szerint kell taní
tani, mert könnyen megzavarodik, ha 
ma így, egy év múlva meg amúgy tanít
juk, mintha valamit helyre akarnánk 
igazítani, és ezzel kárbavész minden 
munkánk és fáradozásunk.

Tidták ezt az atyák is, akik egyféle
képpen használták a Miatyánkot, a 
Hiszekegyet, a Tízparancsolatot. 
Ezért mi is úgy tanítsuk ezekre a fia
talságot és az egyszerű népet, hogy 
egyetlen szótagon se változtassunk és 
ne tanítsunk és emlékeltessünk egyik 
évben így, másikban amúgy. Válassz 
hát magadnak olyan formát, amilyet 
akarsz, de amellett maradj meg 
mindvégig. Ha pedig tudós és értel
mes emberek előtt beszélsz, akkor ám 
mutasd meg tudományodat, cifrázd 
és forgasd a kátérészeket olyan mes
terien, ahogy csak tudod. De a fiatal
ságnál maradj meg egy bizonyos ál
landó forma és mód mellett, lánítsd 
meg őket először ezekre a kátérészek
re: a Tízparancsolatra, a Hiszekegy
re, a Miatyánkra stb. a szöveg szerint 
szóról szóra, hogy azt ők is utánad 
tudják mondani és megtanulják 
könyv nélkül.

Ford.: D. dr. Prőhle Károly

LUTHER:

Az első parancsolaton fordul meg minden
Jól tanuljuk meg tehát az első parancsolatot, hogy lássuk, 

mennyire nem tűri Isten azt, hogy elbizakodjunk, vagy hogy bíz
zunk bármiféle más dologban. Főként pedig azt kívánja, hogy 
olyan biztosan reméljünk Tőle minden jót, hogy becsületesen és 
célegyenest haladjunk előre, és Istentől kapott javainkat csak úgy 
használjuk, ahogyan a cipész használja munka közben tűjét, ár
ját és fonalát, és azután félreteszi, vagy ahogyan a vendég hasz
nálja a szállást, az eledelt és a fekvőhelyet: tehát csakis ideiglenes 
szükségletére, mindenki a maga életrendjében Isten rendelése 
szerint, és semmiképpen ne engedje, hogy bármi is ura vagy ha
mis istene legyen. Legyen ennyi elég az első parancsolatról. Sok 
szóval kellett ezt kiszíneznünk, mert főként ezen van a hangsúly, 
hiszen -  már előbb is mondtuk -, ha szívünk Istenhez vonzódik, 
és megtartjuk ezt a parancsolatot, akkor a többi magától adódik. 
(Nagykáté)

Ford. D. dr. Prőhle Károly
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NAPRÓL NAPRA
Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Ember
fián beteljesedik mindaz, amit a próféták meg
írtak. Lk 18,31

VASÁRNAP Ti, gyermekek, engedelmeskedje
tek szüléiteknek minden tekintetben, mert ez 
kedves az Úrban. Ti, apák, ne ingereljétek 
gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legye
nek. Kol 3,20-21 (Mt 8,31-38; lKor 13; Zsolt 
31). Minden emberi közösségben hatalmat kell 
gyakorolni, illetve elfogadni ahhoz, hogy egy
ben maradjon. Ez a bizonyos hatalomgyakor
lás és -elfogadás csak akkor lesz hosszabb tá
von tartós, ha Krisztus uralma alatt áll.

HÉTFŐ Ahol megnövekedett a bűn, ott még 
bőségesebben kiáradt a kegyelem. Róm 5,20 
(Lk 13,31-33; lKor 11,17-22). Aki rosszat 
rosszra halmoz, az ne várjon jót. Ez a világ 

. írott és íratlan törvénye. Isten azonban nem 
így gondolkodik, mert azt akarja, hogy él
jünk.

KEDD Krisztus sebei által gyógyultatok meg. 
lPét 2,24 (Lk 10,38-42; lKor 11,23-27). Az 
örök élet lehetőségének nagy ára van: Jézus 
szenvedése és halála. Ezs 53,5. Aki ezt az aján
dékot felismeri, az nem győz érte hálát adni 
szóval és cselekedettel.

SZERDA Pál írja: Mivel az Isten mind e mai 
napig megsegített, itt állok, és bizonyságot te
szek. ApCsel 26,22 (Mt 6,16-21; lKor 
11,28-34). Akit Isten egyszer elhív és megbíz

egy feladattal, azt megsegíti. Segíti abban 
hogy megkezdett küldetését, feladatát véghez- 
vigye. Erre nemcsak Pál, hanem mi is építhe
tünk, amikor kilátástalan a helyzetünk.

CSÜTÖRTÖK Úgy ragyogjon a ti világosságo
tok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekede
teiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. 
Mt 5,16 (2Móz 32,1-6.15-20; lKor 12,1-11). 
Isten szeretete csodálatos ajándék az ember 
számára. Ez a szeretet azonban csak akkor vá
lik igazán áldássá, ha tovább tudjuk sugározni. 
Erre biztat Jézus.

PÉNTEK Péter, amint süllyedni kezdett, felki
áltott: „Uram, ments meg!” Jézus azonnal ki
nyújtotta a kezét, megragadta őt. Mt 14,30-31 
(Préd 7,13-14; lKor 12,12-26). A  Jézustól ka
pott hit által minden értelmet meghaladó lehe
tőségek birtokába kerülhetünk. Ez a hit azon
ban egy pillanat alatt semmibe vész, ha elsza
kadunk Jézustól. Ezt élte át Péter is a Genezá- 
ret tavon.

SZOMBAT Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki 
megmenthet és elveszthet. D e ki vagy te, hogy 
ítélkezel felebarátod felett? Jak 4,12 (Dán 
5,1-30; lKor 12,27-31a). Bármennyire is nagy 
az élettapasztalatunk és emberismeretünk, 
mégsem látjuk egymás életének mélyebb 
összefüggéseit. Erre csak a mindenható Isten 
képes, aki megmenthet és elveszthet.

Kustra Csaba

Hóeltakarítás

Hangulatos „reggeli torna”. Éj
jel hatalmas hó esett. Ki az ágyból! 
Gyors öltözés és máris ott állunk a 
hólapáttal. Jólesik egy kis reggeli 
mozgás a friss hóban. Lesz leg
alább egy keskeny csapás, mire is
kolába, munkába mennek. Lesz út 
az embereknek-— ...  ̂ .

Szép. De itt másról van szó. Ké
szítsd az utat Istennek (Ézs. 40,3.) 
-  Ez az útkészítés nem könnyű. Itt 
komolyabb akadályok vannak, 
mint a hó.

Vegyünk egy másik képet. Ol
vasni akarok. A szomszéd bőgeti a 
magnót. A basszusgitár monoton 
lüktetése idegesít. Milyen jó ilyen
kor a füldugó. Nem hallok semmit. 
De sajnos van másfajta „füldugó” 
is. Mikor Isten szólni akar hozzám, 
hányszor teszem be a fülembe ezt 
a másik „füldugót”: a gondok, a 
tervek vagy a bűnök füldugóját.

Bizony lehet elzárni Isten útját, 
de lehet készíteni is utat Isten szá
mára. Szép példa Mária Dorottya, 
József nádor felesége. Mikor félje 
megtiltotta, hogy bibliai szellem
ben nevelje gyermekeit, tányéruk
ra vésetett igéket. így minden ét
kezésnél olvashatták ,az igeverset. 
Ez is „útkészítés” volt.
' 'D e 'lássuk ■először,' hogyan szök- 

tuk elzárni Isten útját? Elsősorban 
képmutató, taszító életmóddal. 
Thdják valakiről, hogy templomba 
jár, de csalódottan tapasztalják ön
ző, anyagias életét. Lehet útelzáró 
az, aki komor és barátságtalan. Le
het útelzárás, ha közönyös vagyok 
mások dolgai iránt. Nem hallga
tom végig... Elmegyek mellette, 
mint a példázatbeli pap és lévita...

Az örvendező, békességet su
gárzó élet viszont vonzó. Ezzel le
het utat készíteni Isten számára. A

panaszkodás világában -  a derűs és 
bizakodó ember eleve felhívja a fi
gyelmet, hogy neki van egy öröm- 
forrása.

A legtöbb szülő ma megkeresz- 
telteti a gyermekét. De ez csak a 
kezdet. Ezután a szülők élete dön
ti el, hogy mit lát a gyermek: Istent 
mutató vagy Istent eltakaró életet 
Isten útját zárom el, ha mint szülő, 
magam nem megyek a templomba, 
csak „küldömv a gyermekeimet. 
Vagy ha azt látja: a hétköznapok
ban, gondjaimban, döntéseimben 
nem építek Istenre és nem számo
lok Vele. -  Viszont útkészítő lehet 
az imádkozó és bibliaolvasó szülő, 
ha a gyermek látja, hogy ez erőfor
rás számára, ami elmaradhatatlan 
pontja a napi programnak.

Élesen vetődik fel a kérdés be
fejezésül: családomban, környeze
temben útkészítő, vagy útelzáró 
vagyok-e Isten számára. Mutatom- 
e Istent, vagy eltakarom életem
mel?

Gáncs Aladár

NE FÉLJ SZERETNI...

Pál apostol a filippibeliekhez ír
ja: „Ami nekem nyereség volt, kár
nak ítélem a Krisztusért. Sőt most is 
kárnak ítélek mindent Krisztus Jé
zus, az én Uram ismeretének párat
lan nagyságáért. ” Fü 3,7-8.

Ki ez a Jézus, akit Pál apostol 
ilyen nagyra értékel? Akit ennyire 
szeret.

Egy dombok között meghúzódó 
kis falu imaóráján tettem fel ezt a 
kérdést. Húszán voltunk együtt a 
vasárnap délutáni alkalmon. Be
szélgetés közben megszólalt And
rás, 70 év körüli ember: Ötven éve 
történt velem. Bátyámmal együtt 
legények voltunk, szerettünk volna 
már önállóan gazdálkodni, de idős 
édesapánk a vagyont nem adta ki a 
kezéből. Apánkat egyik nap kihív
tuk az akácoshoz. Heves vita köz
ben megütöttük, holtan esett 
össze. Az erdő szélén gyorsan elte
mettük, hogy elrejtsük szörnyű tet
tünket. A  falubeliek napok múlva 
szóltak a rendőrségnek, hogy nem 
látják az idős gazdát, nem tudják, 
hová lett. A  nyomozók hamarosan 
megtalálták. Mindkettőnket hosz- 
szú évekre börtönbe zártak. 10 év 
elteltével szabadultam. Első utam 
falumba vezetett, itt születtem, itt 
volt elhagyott otthonom. Apám el
leni vétkemet ezerszer megbán
tam. Megfogadtam, új életet kez
dek. Dolgoztam szorgalmasan, kö
szöntem mindenkinek, bárkinek 
kész voltam segíteni. Ám egy gyil
kosnak nem fogadták a köszöné
sét, otthonába senki nem hívott 
be. Vasárnap harangszóra Isten

...Jézust!
házába mentem, de amelyik padba 
leültem, az emberek elhúzódtak 
mellőlem. Sokat szenvedtem kive- 
tettségem miatt. Őszintén keres
tem a kegyelmes Istent, olvastam a 
Bibliát. Lelkészünk ismételten bá
torított, járjak templomba, biblia
órákra. Ő számomra Isten áldott 
eszköze volt. Neki köszönhetem, 
hogy részt tudtam venni az isten
tiszteleteken. A bibliaórákon nem 
féltem megvallani, hogy szeretem 
Jézust, a bűnösök barátját. Né
hány év múlva hívő leány lett a fe
leségem, akivel a bibliaórákon is
merkedtem meg. Isten megáldott 
gyermekekkel, unokákkal. A falu
ban mindenki úgy ismer engem: A 
Jézus által megmentett bűnös. -  
Majd hozzám fordulva így szólt: 
Fiatal lelkész, mondja meg min
denkinek, Jézusban bűnbocsána
tot kaptam, új életet nyertem, én 
szeretem Jézust. Hála Istennek 
családom is szereti őt, megmen- 
tőnket és megtartónkat. Jézus az, 
aki kiemelt engem bűnöm rettene
tes súlyából és megáldotta földi 
életem hátralevő idejét.

1951 tavasza óta sok év telt el. 
Andrást Isten régen magához hív
ta. Hiszem, a számadáskor ott áll 
mellette Jézus, aki így imádkozott 
a bűnösökért: „Atyám bocsáss meg 
nékik, mert nem tudják, m it csele- 
kesznek. ” Lk 23,34.

Ne félj szeretni Jézust. Ne félj 
vallást tenni erről. Kitüntetés, 
hogy Őt Urunknak vallhatjuk.

Ä háborúban a francia fronton 
szolgált egy főember és hűséges

szolgája. A főember súlyosan meg
sebesült, tehetetlenül nézte, hogy 
serege visszavonul az ellenség elől. 
Szolgája, látva ura sebesülését, 
hogy ne jusson az ellenség fogsá
gába, gránáttűz közepette hátára 
vette és biztos helyre vitte parancs
nokát. Amikor a háborúnak vége 
lett, a főember szolgája iránti hálá
ból házat épített neki. Üzemében 
munkát és jó jövedelmet biztosí
tott számára. Mások előtt így mu
tatta be egykori szolgáját: 0  az az 
ember, aki megmentette életemet, 
ő az én igazi barátom.

Ne félj szeretni Jézust, ő a te 
megmentőd, gyógyítód. Ő mondja: 
„Én örök életet adok nékik, és soha 
el nem vesznek. ” Ján 10,28.

■ Jézus, te égi szép, 
tündöklő fényű név, 
Legszentebb énnekem 
e fö ld  ölén.
Benned van irgalom, 
erőd magasztalom,
Terólad zeng dalom, 
ragyogj felém.

Tisztíts meg teljesen, 
szentelj meg, hadd legyen 
Fényedből fénysugár 
az életem,
Míg a homályon át 
a lelkem otthonát 
Világosságodat 
elérhetem.

(389. ének)

Brebovszky Gyula

A VASÁRNAP IGjEJE
JÉZUS ASSZONNYAL BESZELT 
Lk 4,25-30

A samáriai asszony története a 
legismertebb bibliai elbeszélések 
közé tartozik. Számos igehirdetés 
és evangelizáció alapigéje volt már 
ez a bibliai szakasz. Sok részletét 
kiaknázták az ige hirdetői, és al
kalmazták az egyes fordulatokat 
hallgatóikra. Most ismét ebben az 
igében áll elénk Jézus, hogy köz
vetlenül böjt küszöbén számba ve
gyük előítéleteinket, amelyekkel 
Ürunkat és a megszólított asszonyt 
akarnánk bírálat tárgyává tenni, s 
lássuk meg, mit jelent az, hogy Jé
zus szóba áll velünk.

Jézus asszonnyal beszélt. A  Mes
ter tanítványai számára szokatlan 
volt az, hogy Urukat egy asszony 
társaságában találták. A kor szo
kása szerint a tudós tanítók csak 
férfi tanítványokat gyűjtöttek ma
guk köré. Nőkkel szóba sem álltak. 
Ezért a tanítványok csodálkoztak 
Jézus magatartásán, de ezt még
sem tették szóvá. Tbdomásul vet
ték, hogy Jézus számára ez a samá
riai asszony is egy azok között az 
emberek között, akiknek a meg
mentésére jött e földre. Ma már 
kevésbé csodálkozunk azon, hogy 
az igehallgató gyülekezet jelentős 
részét alkotják az asszonyok, s ott 
vannak a presbiterek között, vagy 
a szószékeken mint igehirdetők. 
Helyesen van ez így. Jézus együtt 
akatja látni a gyülekezetben és bi
zonyságtevői között a férfiakat és 
a nőket.

Jézus ismer minket. A  samáriai 
asszonynak a legnagyobb megüt
közést talán nem az jelentette, 
hogy Jézus szóba állt vele, hanem 
az, hogy Jézus ismerte őt. Ibdott 
élete körülményeiről, homályos 
pontjairól, gondjairól. Élete leg
rejtettebb titkát is ismerte. Ami
kor pedig ezt nyilvánvalóvá tette, 
nem szemrehányólag emlegette, 
nem is úgy, mint aki ítéletet tart, 
hímem inkább úgy, mint aki tudja, 
mi a baj az életében és keresi a 
bajra az orvosságot. A Jézussal va
ló találkozás megdöbbentő felis
merése lehet számunka is az, hogy 
Jézus ismer minket. Szívünk legtit
kosabb vágyát éppúgy ismeri, mint

nyilvánvaló gonosz tetteinket és 
vétkes mulasztásainkat. Még azo
kat is, amiket magunk sem isme
rünk vagy nem ismerünk el. Nyi
tott könyv az életünk őelőtte.

Jézus „kijelent” nekünk mindent. 
így fogalmazta meg a samáriai asz- 
szony hitét és meggyőződését az 
eljövendő Messiással kapcsolat
ban. Ebben a megtanult hittani té
telben nyüvánvalóan nem csak ar
ról vallott, hogy olyan Messiást 
vár, aki ismeri emberi erőtlensége
inket, és azokat napvilágra hozza. 
Itt bizonyosan benne van szavai
ban a reménység az iránt az Üdvö
zítő iránt, aki a megoldást is hozza 
a mélybe zuhant ember számára. 
Kijelenti, kinyilatkoztatja, szemé
lyében hozza, megvalósítja a sza
badulást az új életre önmagában 
képtelen, nyomorúságában meg
kötözött embernek. Erre a várako
zó, vágyakozó reménységre jelenti 
ki magát Jézus, és fedi fel a titkot: 
Ő a szabadító. Ezzel az önmagát 
kijelentő Jézussal kell nekünk is 
találkoznunk. Ő a megoldás a mi 
életünk sok erőtlenségében is.

Ha követ akartunk volna dobni 
a samáriai asszonyra, vagy éppen 
Jézust akartuk volna más szerep
ben látni, inkább ítélő bírónak 
mint irgalmasnak, akkor gondol
junk arra, hogy az igében mindig 
rólunk van szó. Mi vagyunk a 
gyengék és erőtlenek, a segítségre 
szorulók. Ugyanakkor mi vagyunk 
azok is, akiket az ige Jézus elé ál
lít, akiket Ő megszólít, akiket is
mer, akikről mindent tud. De mi
enk a kijelentés is a Szabadító Úr 
hatalmáról, erejéről és győzelmé
ről.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Megváltó Jézusunk! Köszönjük, 

hogy Te szóba álltái minden rád szo
ruló emberrel. Még hozzánk is haj
landó vagy szólni. Szavadból tudjuk 
meg, hogy tetőtől talpig ismersz min
ket. Mégsem ítélsz el, hanem kijelen
ted" üdvözítő szent akaratodat. Ál
dunk kegyelmedért. Tarts meg minket 
szeretetedben most és mindörökké. 
Amen.

istentisz/ eleti rend
Budapesten, 1996. február 18.
L, Bécsi kapu té r de. 9. (úiv.) Balicza Iván; 

de 10. (ném et) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(ú rv ) dr. Hafenscher Károly, du. 6. dr. Széchey 
Béla- H., M odori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthldegkút, IL, Ö rdögárok u. 9. de. fél 
11 Rihaly Szabolcs; Békásmegyer, HL, Vízior
gona o. L  de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, 
ü l .  M átyás kir. u. 31. de. 10. D onáth László; 
Óbuda, m . ,  Dévai Bíró M. té r  de. 10. Bálint 
László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 
10 Blázy Lajos; V. Deák té r  4. de. 9. (urv.) Pin
tér Károly; de. 11. (úrv.) Geröfi Gyuláné; du. 6. 
Pintér Károly; V O , Városligeti fasor 17. d e l i .  
(ú rv ) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; V m ., 
ÜU«i ú t 24. de. fél IL  Kertész Géza; V n i„  R á
kóczi ü t 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; vm., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. K er
tész Géza; vm., Vajda E l  33. de fél 10. 
Fabiny T im is; IX., Thaly Kálm án u. 28. de. 11. 
d r Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny T im is; X., Kerepesi ú t 69. de. 8. 
Zászkaliczky Pál; Kelenlöld, XI., Bocskai ú t 10. 
de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (urv.) 
Csepregi András; du. 6. Szeverényi János; XL, 
Németvölgyi ú t 138. de. 9. Szeverényi János; 
Budagyöngye, XU., Szilágyi E. fasor 24. de 9. 
SzilasAttila; Budahegyvidék, XU .,Thresay V u . 
11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; de. 11. (urv.) Ta
kács József; du. fél 7. Kőszeghy Tamás; X lll., 
K assák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei ú t 32. de. 11. (úrv.) 
Zászkaliczky Pál; XIV, G yarm at u. 14. de. fél 
10. Zászkaliczky Pál; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV, J u 
hos u. 28. (Mstemplom) de. 10. Veperdi Zoltán; 
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. dr. 
Kamer Ágoston; C inkota, XVI., Batthyány I. n. 
de. fél 11. Blatniczky János; M átyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVD„ Tessedik té r  de. 9. Kósa 
László; Rákoscsaba, XVII., péceli ú t 146. de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pes
ti ú t 111. de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, 
XVII., Gózon Gy- u. de. 11. M arschalkó Gyula; 
Pestszentlőrinc, XVIII., K ossuth té r  3. de. 10. 
Pángyánszky Ágnes; Pestszentim re, XVIIL, Rá
kóczi ú t 83. (ref. templom) de. három negyed 8. 
Pángyánszky Ágnes; Kispest, Templom té r  1. 
de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, H ungária  ú t 37. 
de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 
89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
Deák té r de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXD., Já ték  u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Bu
daö rs (ref. im aház) de. 9. Solymár Gábor.

ÖTVENED VASÁRNAPJÁN a litur
gikus szín: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltárt igéje: Jak 1,5-8; az igehirde
tés alapigéje: Jn 4,25-30.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Televízió a TV
1. csatornáján, február 18-án, vasár
nap de. 11 órakor a Bécsi kapu téri 
templomból. Igét hirdet dr. 
Hafenscher Károly lelkész, c. teológiai 
tanár.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán február 25- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor a várpa
lotai evangélikus templomból. Igét hir
det: Pintér Mihály lelkész.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz.

február 17., szombat: Lélektől léle
kig.

február 18., vasárnap: Bencze Imre 
áhítata.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMENYEK
ORGONAZENES ÁHÍTAT 
Február 25-én, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban

KRISTÓFI JÁNOS 
(Nagyvárad)

Joh. Seb. Bach- és Cesar Franck- 
műveket orgonái.

A belépés díjtalan.

Zoltán egyetemi tanár. Záró áhítatot 
ifi. Hafenscher Károly lelkész tart.

A Magyar Lutheránus Értelmiségi
ek Társasága (MALÉT) rendezésében 
február 21-én, szerdán du. 5 órakor az 
óbudai gyülekezeti teremben (III., Dé
vai Bíró M. tér) M ik o lá s T ib o r tart vetí
tettképes előadást tyA  S ze n tfö ld  ép ítész  
sze m m e l” címmel.

SOMLOSZOLOS 
Február 18-án, vasárnap du. 5 óra

kor szeretetvendégséget tartanak Lu
ther Márton halálának 450 éves évfor
dulóján. Előadást Polgárdi Sándor se
gédlelkész tart: Reformátorunk, Lu
ther Márton címmel és az ifiúság szol
gál színdarabokkal.

A Protestáns Közművelődési Egye
sület szervezésében február 20-án, ked
den du. 5 órakor dr. Kopp Mária orvos
pszichológus tart előadást „Hitélet és 
lelki zavarok” címmel az OMIKK-klub- 
ban (VIII., Múzeum u. 17.).

Az EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉ
GI MŰHELY legközelebbi alkalmát 
1996. február 21-én, 18.30-20.30 között 
tartják a Deák téri Evangélikus Gimná
zium dísztermében. Téma: Egész- 
ség-jövő-társadalom. Előadó: dr. Sán
dor Péter egyetemi tanár és dr. Nagy

G O M B O S L A JO S 
aranykoszorús ha rangönlő  m ester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út Í19. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

f  TORONYÓRÁK korszerűen 
A vilígszlnvonalon-rúdióvezérléssel 

KAPCSOLÓÓRÁK-HARANGOZÓG ÉPEK 
TORONYÓRAIPARI VÁLLALKOZÁS 

CT.: Kovács Jenő
_  8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6.

TŰ R  EL TeL/Fsa: 22/312-235

A név, amely a földkerekség 70 országában 
ismert:

JOHANNUS

Digitális orgonáink választéka 12, 
kategóriájában világelső hangszerrel bővült, 

melyek a 18+8 bites technológia és a 4 évszáza
dos orgonaépítési tapasztalat találkozásából 

születtek.
A hagyományos megbízhatóság mellett 

ellenőrizhető hazai referenciákkal, egyedi szolgál
tatásokkal, új, kedvezményes fizetési feltételekkel 

várjuk érdeklődőinket a holland Johannus 
Orgonagyár magyarországi képviseletén: 

Speed-ex Kft.
1056 Budapest, Irányi u. 17. ÜL 1.
Telefax: 1180-786, vagy 1180-191.

Fébé Diakonissza Egyesület anyaházába 
(Bp. 1021 Hűvösvölgyi út 193.) szolgálati la
kással gondnok házaspárt keres. Érdeklődni 
lehet Madocsai Miklós címén: Bp. 1015 Ost
rom utca 15.

t  FEKETE SÁNDOR
1919-199«

Rimócon született, édesapja erdész 
volt. Már gyermekkorában megszeret
te a természetet és ez a vonzódása 
megmaradt mindvégig. A tízgyermekes 
családban felnőve, a tanítói pályát vá
lasztotta és élethivatásként művelte 
halála napjáig.

A kiskőrösi gyülekezetben választot
ták meg kántor-tanítónak. Az orgona 
és az egyházi zene szerelmese volt. Va
lóságos fájdalmat jelentett számára, 
amikor az iskolák államosítása után 
meg kellett válnia ettől. De a kénysze
rű lemondás után is hű maradt egyhá
zához és az orgonához. Később Kis
kunhalason vezetett állami zeneisko
lát, majd első felesége halála után, új
ra házasodva, Hatvanba került, ahol

szintén a zeneiskolában tanított Lő
rinciben alapított zeneiskolát és ennek 
igazgatója volt haláláig.

Kutasén (Nógrád megye) temették 
el, szülei síijába. Január 22-én hunyt 
el a salgótarjáni kórházban és 27-én 
volt temetése. Az elmúlt nyáron még 
járt Kiskőrösön, megszólaltatta ked
ves orgonáját Sírjánál magnóról szólt 
az a zene, amit ott felvettek és a kuta
sói templom harangjai mellett a kiskő
rösi harangok szava kísérte utolsó út
jára.

Pírjánál e sorok írója lSám 
12,20-21 versei alapján hirdette a vi
gasztalás igéjét: „Szolgáljatok az Úr
nak teljes szívből.”

tszm
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Ha napközben Isten iránt 
teljes odaadással, Istenen csüggve, 

híven teljesítettük kötelességünket 
és ezt imitt-amott egy-egy fohásszal, 
vagy jószándékkal meg is mutatjuk, 

akkor ez annyi, mintha egész nap 
imádkoztunk volna. 

______  Augustinus

" A TARTALOMBÓL
MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT 

AZ EVANGÉLIKUS 
GYÓGYSZERALAPÍTVÁNY

ÖKUMENIKUS IMAHET 1996
A z ökumenikus imahét már évtizedek óta fokmérője ökumenikus állapotunknak Emlékezünk még a „mustár

mag kezdeményezésekre. Egy-egy településen kis evangélikus-református-baptista közösségek gyűltek össze ezen a 
héten, közös igehallgatáson vettek részt és közösen imádkoztak A z imahetek nyitottsága akkor valósult meg ami
kor mind több katolikus gyülekezet ment „látogatóba” a helyi protestánsokhoz és viszont. Ma már nemcsak „fent”, 
az egyházvezetőségek vonalán, de mind szélesebb területen fonódnak egybe „minden keresztyének” imádságai -  és 
ez így nagyon jó l van!

Néhány képben szeretnénk felvillantani az idei alkalmakat, kezdve a központi megnyitó istentisztelettel, folytatva 
néhány vidéki hírrel, sőt külföldről is kaptunk tudósítást.

Budapest -
Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri 

temploma
A megnyitó istentiszteleten valamennyi érintett 

egyház vezetői szolgáltak a liturgiában, igehirdetést, 
meditációt dr. Harmati Béla püspök és dr. Ladocsi 
Gáspár katolikus tábori püspök tartott. Néhány gon
dolatot ismerjünk meg ezekből.

Dr. Harmati Béla püspök Mt 18,11-14 alapján a 
pásztorról és a nyájról meditált.

1. A  pásztor
Többféle kép él a Mesterről:
-  betlehemi kisgyermek, karácsony
-  tanító -  tanítványok köre -  példázatok, mint a fel

olvasott
-  a templomot tisztító korbácsos Úr,
-  a csodatevő, a gyógyító, a Rendkívüli
Itt most a PÁSZTOR a hangsúlyos. Istenhez tereli 

az embert. Személyesen van gondja a juhokra, az egy
re is, amelyik eltévedt. Az az evangélium, hogy a Bí
ró, aki majd ítél, mielőtt ítélne, eljött meghalni ér
tünk. Ma ezért tart a kegyelmi idő. A  Pásztor szava 
hívogató, terelő, szelíd hang: légy, aki vagy! Istené 
vagy, légy az övé. Ennél a Pásztornál a  minőség, a ki
sebbség, nem a mennyiség a fontos.

Adjunk hálát a pásztorért -  halljuk meg a hangját!
2. A  nyáj
Elet csak közösségben van, mindenféle emberi vi

szonylatban. Ezért akar a Pásztor visszaterelni a nyáj
ba. Vissza a közösségbe! Közösségbe Istennel és egy
mással!

Ezeréves a magyar iskola, Pannonhalma 996. Az is
kolák Krisztus nyája közössége lehetnek ma is. Azért 
akarnak az egyházak iskolákat, mert a Pásztor hívása 
ezen keresztül is élő lehet.

Valamikor: baj volt, ha kettős a nevelés, ún. „tudo
mányos” és vallásos. Ma: nem kettős, hanem tizen- 
kettős, huszonkettős nevelés kell. A  szív és a fej 
együtt, fides qua et quae creditin’. A  hit a fej dolga is: 
tanulom a kátét, a Bibliát, a parancsolatokat. A hit a 
szív dolga i$. Bízom az Istenben, cselekszem akaratát 
tiszta szívből, teljes szívből. Megbékélek Istennel és 
meg kell békélnem embertársaimmal is.

Szép példáink vannak már az ökumenikus megbéké
lésre is. Debrecenben 1991. augusztus 18-án a pápa 
megkoszorúzta a gályárabok emlékművét. 1993. január 
20-án Esztergomban az Ökumenikus Thnács egyházai 
névében koszorúztuk meg a kassai vértanúk emlékmű
vét. Most, 1996. január 6-án, vízkeresztkor Csepregen 
emlékeztünk közösen az 1621-ben megölt 1223 evan
gélikus vértanúra. Krisztus, a Főpásztor megbocsátó 
kegyelme ragyogjon történelmünk sötét foltjaira. Fel
adatunk: utat találni együtt! utat mutatni együtt!

Ladocsi Gáspár püspök egyházában az ökumenikus 
kapcsolatok felelőse is. Ebben a tisztében most elő
ször szolgált az ökumenikus közösségben.

Igehirdetésének textusa Jel 3,20 volt: „íme az ajtó 
előtt állok és zörgetek ” A  Pásztorról szólt ő is igehir
detésében, arról a Pásztorról, aki kész volt halálra 
menni juhaiért. Ezen az imahéten Ő kopogtat ajtón
kon, drágák neki a nyáj juhai, és a juhok is ismerik őt. 
A  juhok közösségében keressük most Őt és könyö
rögjünk hozzá.

Mezpberény
„íme, az ajtó előtt állok és zörgetek...” (Jel 3,20) 

Halljuk, hallottuk ezt a zörgetést Mezőberényben is. 
Az imahét nyolc estéjén át talán kissé erősebben, 
mint máskor. S talán nem csupán a templomkapuk, 
gyülekezeti termek ajtói tárultak szélesre, de az em
beri szíveken is megoldódott a zár, lelakatolt lelkek is 
megnyíltak Jézus előtt...

A helyi református, római katolikus és evangélikus 
gyülekezetek felváltva, két-két estén át adtak otthont 
az istentiszteleteken résztvevőknek. Valóban „ott
hont”, hiszen -  ha a város másik végébe, egy másik 
gyülekezet „utcájába” hívogatott is a harangszó -  
mindenki úgy indult el: ismerős helyre megy. Nem az 
Alföldön megszokott módon, kerékpáron elsuhanva 
a másik mellett, de kis csoportokban sétálva, csende
sen’beszélgetve -  időt szánva még így is az együttlét- 
re. Kétszer-kétszer szolgált a négy lelkész, mindig má
sutt téve bizonyságot az „egy szükségesről”. S ha né
hány kézből hiányzott is az imaheti Énekfüzet, vagy 
ismeretlen volt egy választott ének -  megnégyszere
ződött mégis a hangerő, a figyelem. A  lelkészek, akik
nek mindennapi kenyerük az Ige szolgálata, egymás 
igehirdetéseit hallgatva, most kalácsot kaptak. Bí
zunk, gyülekezeteink éneklése, imádsága nem halkul 
el, nem ér véget az Imahét elteltével, s Mezőberény
ben hegyek híján is visszhangra talál a mondat: 
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”

B. K.

Sopron
Évek óta három történelmi egyház gyülekezetei 

vannak együtt az imádkozásban, az éneklésben és az 
igehallgatásban. Most is így történt a január 15-20. 
közötti hét estéin.

A z érdeklődés ebben az évben sem volt gyengébb a 
tavalyinál, sőt erősebb lett volna az alkalmakon való 
részvétel, ha az influenza sodrása sokakat nem tartott 
volna vissza, fűtés ellenére, a hideg templomoktól. Az 
érdeklődést némileg fokozta, hogy olyan templomiak
ban is folyt imaheti szolgálat, ahol eddig nem volt. így 
jutottunk el az Isteni Megváltó római katolikus temp
lomba, valamint a Szent István katolikus gyülekezet 
modem templomába, melyet annak idején gyülekeze
tünk presbitere, dr. Winkler Oszkár egyetemi tanár, 
Ybl-díjas építész tervezett.

A tartalmat övezte, keretezte a szolgálatvégzők egy

házi hovatartozása, változatos liturgiái formák, de 
minden alkalommal központi helyet kapott az igei 
tartalom, igék felolvasása és az igehirdetés. Ezen ke
resztül kopogtatott Jézus, aki szívünk, életünk ajtaja 
előtt állva várta az ajtónyitást (Jel 3,20). Annyi min
den leköti, szinte teljesen lefoglalja a ma emberét, 
zárttá teszi életét mások előtt, csalódások miatt is, 
ezért Isten szeretetének csodája, ha megnyílnak a szí
vek.

Az ifjúság bevonása ismét döntő volt. Licista fiatal
jainkból lehetett újakat aktivizálni és így megismer
kedhettek más egyházzal és szolgálhattak az igealva- 
sással ökumenikus nyitottsággal. Evangélikus identi
tásunk ebben a „szembesülésben” csak izmosodhat, 
ha a magunk értékeit visszük és a mások értékeit 
megbecsüljük.

Á szolgálatok végzői Simonis Péter (katolikus) és 
Weltler Sándor (evangélikus), dr. Vladár Gábor (refor
mátus), és Szimon János (evangélikus) dr. Reisner Fe
renc (katolikus) és Balogh Gábor (református) lelké
szek voltak.

Többen érdeklődtek telefonon is az alkalmak után. 
Hisszük, hogy Krisztus szolgái ajkán hirdetett evangé
lium nem tér vissza üresen, mert csak így erősödhet 
az egységért mondott imádság: egyedül Krisztusban!

Sz. J.

Vecsés
A főváros környéki gyülekezetben is a három fele

kezet templomaiban felváltva tartották az istentiszte
leteket. Négy katolikus, a református és evangélikus 
templom volt a színhely. Mindenütt nagy részvétel 
volt, és minden lelkész a másik felekezet templomá
ban szolgált. Jozefovics Mátyás, Szigetvári Imre és dr. 
Zöldi Sándor katolikus, Pap András református, 
Rezessy Miklós evangélikus és Székely Lajos ádventis- 
ta lelkész ajkáról szólt az ige és vezették a gyülekezet 
imádságát.

*
Határon túlról is kaptunk tudósítást arról, hogy 

magyar közösségek közösen tartották Ausztriában az 
imádkozás alkalmait. Bécsben, Grazban és Salzburg
ban általában a katolikusok templomaiban gyülekez
tek össze a magyarul imádkozó hívek. Az igehirdetők 
sorában volt dr. Békés Gellért OSB pannonhalmi teo
lógiai tanár, aki Bécsben és Grazban szolgált. 
Szépfalusi István, a Magyar Lelkigondozó szolgálat 
lelkésze mellett Soós Mihály bécsi református lelkész 
is hirdette az igét.
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Az e lső  lép cső

Böjt -  bűnbánat ideje. Segítségül ajánljuk hétről hétre a gyónó kérdéseket. 
Meditáljunk együtt!

BUDAPESTI EVANGÉLIKUS 
TEMPLOMOK

M ^Y A R O K  CSECSENFÖLDÖN

HA KIÁLT HOZZÁM, 
MEGHALLGATOM...

Zsolt 91,15
A mai vasárnappal az egyházi év új szakasza kez

dődik, amit így nevezünk: böjt Ez a hatheti időszak 
készülődés a nagyhétre. Jézus szenvedésére, elfogatá- 
sára, elítéltetésére, halálára, keresztjére. Ősi hagyo
mány a keresztyén egyházban, hogy a böjti vasárna
pokat az ó-egyházi liturgia bevezető igéjének egy-egy 
szavával, latinul nevezte meg. így a mai vasárnap ne
ve: invocavit -  a 91. zsoltár 15. versében adott ige el
ső szava: Ha kiált hozzám, meghallgatom.

A szívemben forgatom ezt az igét Érdekes emlékek 
képei suhannak el lelki szemeim előtt. Az első. Kigördül 
a vonat és a visszhangos üvegcsarnok alatt valaki még 
Idáit valam it  a vonatablakban távozó felé. Meghallotta- 
e vagy nem, nem tudom. A második. Fedett uszoda, kis
gyermekek számára való pancsoló, sekély vízzel. Az 
egyik -  talán kétéves -  talán megcsúszott, talán meglök
te a másik gyermek, elesett és az arca a víz alá kerülL 
Csak buborékok jönnek, kiáltani sem tud. Odalépek, 
felkapom, most kezd sírni. Édesanyja kapja ki a kezem
ből, mással beszélt, nem vette észre, mi történL

Megértem igénk üzenetét Urunk azt mondja, ha 
Hozzá kiáltok, O megérti, mert füle nyitott a számomra, 
mert szeme mindig rajtam van. Milyen jó, hogy ilyen 
Atyám van. Egész életem ennek tanúja. Ha ilyen bizony
ságok serege kíséri éltemet, hogyne bíznék a reám figye
lő fülében, reám tekintő szemében, benne, az Atyámban.

Eszembe jut más is: hogyan készítette kísértéseinek 
csapdáját számomra gonosz ellenségem. Milyen csábító
vá tudta színezni, amibe belevonni akart Sőt úgy mutat
ta, azt sugallta, hogy már késő, már a hatalmában va
gyok, már nem szabadulhatok csapdájából, nincs mene
külés. Csak ennek az igének reménysége maradt: ha ki
ált hozzám... Ebben még van lehetőség, hiszen ha Hozzá 
kiáltok, ha még van imádságom, ha még Reá nézhetek, 
ha még Benne bízhatok... mert 0  a Sátán legyőzője.

Az első böjti vasárnap üzenete ebben van. Krisztus 
az, aki a kígyó fejére tapos, Krisztus, aki a pusztában 
háromszor mondott elutasítást a kísértő szavára, és ezt 
követően is egész élete során mutatta, hogy én is erőt 
kaphatok tőle a kísértő elutasítására, ha ezt Tőle ké
rem. A kísértő elleni harcomban fegyverem lehet az 
imádságom, amikor a végső szorításban Hozzá kiáltok.

Mindezt erősítheti bennem igénk utolsó szava: 
meghallgatom. Ez már ígéret a számomra. Ha már 
csak a bugyborékoló utolsó sóhajtásom maradt is, 
még mindig érvényes az ígérete: meghallgatom.

Ján 3,8 szerint azért jelent meg az Isten Fia, hogy 
az ördög munkáját lerontsa. A böjti útra ennek a re
ménységével indulhatunk és azon ebben a bizonyos
ságban járhatunk. Ámen.

-m .-y .

B Ó K A  LÁ SZLÓ :

Intés
Egy percre teszed le a könyved, 
elfordulsz, ő  tovább lapoz.
Miatta fá j szemed és hull a könnyed, 
szemüvegeden egy parányi kosz, 
pici piszok folt, az ujja nyoma, 
jelzi: itt járt az ördög.
Mert csak őrá nem gyanakszol soha, 
rá, ki vihogva nyelvet öltött 
a régi templom építőkre, kik 
tudták ismerték és imával űzték, 
kifaragták torz, gaz fintorait, 
s tömjénnel tisztogatták bűzét.
Óh te bolond, ki küzdöl a Gonosszal, 
nem ismered az apró csínytevőt, 
gőgödben átallsz a parányi rosszal 
megküzdeni s elmorzsolja erőd!
Vállat vonsz, hogy hanyagság, rendetlenség, 
máskor vigyázol, okosabb leszel...
Apró hibákkal küzdve nő a szentség! 
Mögötted meg az ördög szemetel...

„VALLOD-E MAGADAT BŰNÖSNEK?”

Az öt gyónási kérdés valóban hasonlítható a lépcső
höz. Nélkülük semmi esélyünk áthidalni azt az alapvető 
„szintkülönbséget”, mely elválaszt minket Istentől. Eze
ket a lépcsőket is célszerű egyesével venni, ha egy-egyet 
kihagyunk, átugrunk -  nagy a „balesetveszély”. Fokozot
tan igaz ez az első, kiinduló lépcsőre nézve: ezt senki se 
lépheti át, spórolhatja meg: „ Vallod-e magadat bűnösnek 
és ezért kárhozatra méltónak?” Böjti önvizsgálatunk során 
érdemes először ennek az első gyónókérdésünknek szin
te minden egyes szavát ízlelgetni és jól megrágni.

„ Vallod-e magadat... ” Minek, kinek valljuk magunkat? 
Sokan küszködünk egyfajta identitászavarral, nem tudjuk 
eldönteni: kik is vagyunk valójában?! Néha túlértékeljük 
magunkat, máskor beteges kisebbrendűségi komplexus
sal küzdünk. S hogy éppen melyik végletbe zuhanunk, az 
többnyire attól függ, hogy éppen milyen környezetben 
mozgunk, mihez méljük életünket. Eszerint érezzük 
magunkat olykor csodálatos „szuperembereknek”, más
kor pedig semmire se való „selejteknek”... Ez az első 
gyónó kérdés segít alapvetően a helyünkre tenni önma
gunkat. Ne környezetünkhöz, más emberek életéhez 
mérjük magunkat, hanem az isteni mércéhez. Ezért 
hangzik el a gyónókérdések előtt mindig a tízparancsolat. 
Ez a „nullakilométerkő”, innen számítva mérhetjük le,

milyen messzire sodródtunk Istentől. Ez az „isteni eta
lon”, melyhez mérten csak egyvalamit ismerhetünk föl 
józanul és. reálisan: „Vallom, hogy bűnös vagyok”. Ez 
többnyire nem jelent rendőrségüeg is körözött bűnténye
ket. Lehet, hogy köztiszteletben álló, becsületes átlagem
ber vagyok, de életem alapvetően mégis elszakadt Isten
től. Ez a távolság, ez a szakadék a bűn állapota, melyből 
aztán számtalan kisebb-nagyobb vétek fakad. Az evangé
likus gyónási gyakorlatban, a közös gyónásban ezeknek a 
konkrét vétkeknek a felsorolására nincsen mód. De ná
lunk is lehetne élni a magángyónás lehetőségével, hiszen 
a közös gyónás nem a magángyónás helyett van. Telefo
nos szolgálatok sora bizonyítja, hogy müyen erős vágy él 
sokakban, hogy életük konkrét nyomorúságait, bukásait, 
vétkeit őszintén feltárják valaki előtt. Vajon hányszor tár
csázzuk ilyen igénnyel lelkészi hivatalok telefonszámát? 
Ha soha, vajon kinek a „készülékében” van a hiba? Van-e 
csak egyvalaki a környezetünkben, aki előtt őszintén ki 
merünk tárulkozni, ki merünk „pakolni”? Vagy talán mi 
is együtt valljuk a betesdai beteg keserű kórképét: 
„Uram, nincs emberem...” De van Urunk, aki elé éppen 
az első gyónási kérdésre adott őszinte válaszunkkal te
hetjük le életünk alapvető állapotát, csődjét, nyomorúsá
gát: „Vallom, bűnös vagyok...”
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„és ezért kárhozatra méltó... ” Az első gyónókérdésnek 
ez a folytatása nem felesleges sallang, nem kegyeskedő 
szószaporítás, hanem kíméletlenül kemény és őszinte 
feltárása mindannak, ami bűnös, tehát Isten nélküli álla
potunk logikus, elkerülhetetlen következménye. S ez a 
kárhozat. Vajon van-e még valós tartalma, súlya ennek a 
kifejezésnek a mai ember szótárában? Ha a pokol szót 
használjuk, talán többen kapcsolnak: egyfajta elviselhe
tetlen, pokoli helyzetre gondolnak, vagy talán korunk fi
lozófusával együtt vallják, hogy „a pokol az a másik em
ber”. De itt másról, még súlyosabb következményről van 
szó. Nem átmeneti, átvészelhető „pokoli” helyzetről, 
kínról és fájdalomról, ami azonban majd csak elmúlik 
egyszer. Nem pokoli természetű embertársról, melytől 
előbb-utóbb majd csak megszabadulok, legrosszabb 
esetben majd megszabadít tőle a halál... A „kárhozat” a 
bűnös állapotból fakadó, örökké tartó állapot, melynek 
kínjait talán legjobban Jézusnak a gazdag és Lázárról 
szóló története érzékelteti: már minden késő, minden 
„jó szándék” KÁRba, kárhozatba vész. Időben kell kap
csolni és rendezni „közös dolgainkat” Istennel és 
embertársainkkal...

Erre kaptuk ezt a böjti 40 napot! Válaszoljunk végre 
őszintén azokra a kérdésekre, melyekre senki helyettünk 
nein adhat feleletet. Ezek közé, a szó legszorosabb értel
mében vett „sorsdöntő”, életfordító, élet-halál kérdések 
közé tartozik első gyónókérdésünk is: „Vallod-e...” Most 
nem kell „kapásból”, gyorsan válaszolni. Most nem „súg” 
a gyónási liturgiát végző lelkész: „feleld: vallom”... Nem 
„kényszerít” a körülöttünk álló gyülekezet „nyáj&zel- 
leme”... Neked kell egyedül válaszolnod: nem emberek
nek, hanem a szent Istennek, aki gyűlöli a bűnt, de életét 
adja a bűnös emberért Jézus Krisztusban!

Gáncs Péter
I, 1 J



Evangélikus Elet 1996. február 25.

jfts GYERMEKEKNEK I O K N K

JOSEF OSTERWALDER:

Félek
Istenem, Te ismered félelmeinket.
Félünk
az éjszakától,
az ismeretlentől,
a háborútól,
a bombáktól,
a katasztrófáktól.
Félünk 
az iskolától, 
a vizsgáktól, 
egymástól,
attól, hogy mit mondanak rólunk.
A félelem szörnyű valóság.
Istenem, ne hagyj minket magunkra 
félelmeinkkel.

TEM PLOM I SÉTA -  KICSINYEKNEK

Anikó és a keresztelőkút
Kis csoport áll a templomajtó előtt: Anikó a kis Mi

sikével, akit ma fognak megkeresztelni, a szülők és a 
keresztszülők. Megszólal az orgona, s a kis csoport 
bevonul a templomba. Az oltár mellett áll a kereszte
lőkul. Erre az alkalomra virágokkal díszítették fel. 
Zsuzsa néni mestere az ilyen dolgoknak. Anikó ala
posan szemügyre veszi a keresztelőkutat. Érdekes. Ez 
itt fából van. A szomszéd falu templomában viszont 
kőből faragott keresztelőmedence áll. Misiké közben 
elkezdett sírni és kapálózni. Anikó kicsit szégyellj ma
gát ezért, de a lelkész megnyugtatja: „Ne törődj vele, 
a kisgyerekeknél ez így természetes, én már egészen 
hozzászoktam ehhez. O még túl kicsi ahhoz, hogy ért
se, mi zajlik körülötte.”

„Miért kereszteljük meg a gyerekeket?” -  kérdezi 
Anikó. „A megkereszteléssel Misiké az egyház, a gyü
lekezet tagjává válik. Ez nagy dolog, Anikó, mert Mi
siké nem lesz egyedül többé. Isten gyermeke, és a 
gyülekezet közösségének a tagja. Ennek látható jele
ként tartja édesanyja a keresztelőkút fölé, ahol vizet 
locsolunk és ujjunkkal keresztet rajzolunk a homloká
ra. A szülők és keresztszülők megígérik, hogy a kis
gyermekkel megismertetik Istent és Jézust, gondos
kodnak arról, hogy halljon róluk és ne feledkezzen el 
arról, hogy Isten gyermekévé fogadta őt.”

Nagyobb gyerekeket is meg lehet keresztelni, sőt 
"ffi'ég felnőttéket is;-áfeikBt"gyterekkolrukbafl ttem ke
reszteltek meg. Az mindegy, hogy mikor keresztelke- 
dik meg az ember, csak az a fontos, hogy Jézust meg
ismerje. Persze a felnőttek nem prüszkölnek és sírnak 
úgy, mint Misiké, amikor a fejükre öntik a vizet. Az 
orgona hangjától ismét felriad a kicsi, de sírása elle
nére a keresztelő mégis egy örömteli, vidám alkalom. 
Most már Misiké is a gyülekezet tagja, akkor is, ha pi- 
curka még.

állás még elég szoros volt, hiszen itt csak 3 pontot le
hetett szerezni. Igazán nagy különbségek a harmadik 
héten, a hármas számmal kapcsolatban alakultak ki. 
A helyes megfejtést beküldők neve és pontszámú a 
következő:

16 pontos: Fancsali Ifjúsági Kör; Szabó Eszter 
(Rábcakapi)

15 pontos: Zalán Péter (Budapest)
13 pontos: Donáth Ferkó (Ózd)
10 pontos: Illés Adél (Egyházasdengeleg)
2 pontos: Papp Edit (Kisbabot)
1 pontos: Medveczki Csilla (Vácegres) 
Mindenkinek gratulálok!

FERI BÁCSI JATEKAI

„Ki-szám-oló”
Dániel könyvében kellett rábukkannotok arra, 

hogy az általam megadott számok mivel kapcsolatban 
kerülnek elő. A három héten át tartó játékban a 120- 
ast, a 70-est és a 3-ast kerestük. Egy-egy szám több 
helyen is előfordulhatott. Az első két forduló után az

Humorzsák
Katinka nagyon készül a másnapi énekfeleltetésne. 

Másnap édesapja megkérdezi tőle:
-  Jól sikerült a felelés, kislányom?
-  Nem tudom biztosan, de a tanár úr nagyon vallá

sos ember lehet, mert míg énekeltem, folyton azt hajto
gatta, hogy „ Te jó  Isten!”.

*

Kiss meglátja, amikor Nagy a templom előtt elhalad
va, tisztelettel megemeli a kalapját. Csodálkozva jegyzi 
meg:

-  De hiszen te nem is hiszel Istenben! Akkor miért 
tetted ezt?

.....— Köszönni köszönünk egymásnak -  mondja Nagy -,
csak éppen nem vagyunk beszélőviszonyban.
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A lelkipásztor meglátogatja védencét a börtönben.
-  Hamarosan letelik az időd -  mondja. -  Ha kisza

badulsz, én majd segítek neked.
-  Én igazán nagyra tartom a tisztelendő urat -  méri 

végig az elítélt. -  De aligha hiszem, hogy segíteni tud. 
Nagy gyakorlat kell ám a páncélszekrények megfúrásá
hoz!

*

A z istentisztelet után egy hölgy lelkesen gratulál a lel
késznek:

-  Csodálatos volt a prédikációja! Minden, amit a bű
nökről mondott, hajszálpontosan a férjemre illik!

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

BÖJT 1. INVOCAVIT ................
A böjti zsoltárokat az első, XV. századi magyar nyelvű fordítás alapján „/invocavit zsol-

dexben maradt ránk. Tehát több mint ötszáz éve így hangozhatott eloszor magya

tóJ j  én rám kiálta, és én űtet meghallom. Nyomorúságba vele vagyok, kiveszem űtet és dicsőseitem űtet 
Napoknak hoszjoságával, betöltőm űtet és én ő neki én idvösségemet megmu a om. ( ’

A böjti hetek alatt öt olyan témában kívánunk közösen együttgondolkodni, amik minden bizonnyal elevenen 
érinthetik korosztályunkat. A böjt nem éhezés és szomjazás, hanem számvetés és bűnbánót.

Mit látsz?

„Soha sincs elegem a TV-ből, so
kat köszönhetek neki, hiszen renge
teget tanultam belőle...” -  mondja 
Bob Hitman, a Music Television ala
pítója és értelmi szülője. Sokan vélik 
ezt a média-áradatot időszakos és 
korosztályproblémának. De ha arra 
gondolunk, hogy az írott kultúra fölé 
milyen iramban nő fel az audiovizuá
lis, képi megjelenítésű kultúra, és 
hogy immár felnőtt egy generáció, 
amely nem Shakespeare-t vagy Tol- 
kient, Victor Hugót vagy Michael 
Endét olvasott, hanem Batmanen és 
Daliáson, Rambón és Isaurán nőtt 
fel, ez mégiscsak komoly átgondolás
ra késztet. Nézzük végig ennek a 
mesterséges világnak az elemeit, és 
tegyük mellé a saját tapasztalatain
kat és véleményünket.

1. A XX. század végi média-kultú
ra alatt elsősorban a televíziót értem. 
Azon belül is különös hangsúllyal az 
azonos sémára írt tucatfilmeket és a 
reklámokat, mint a média-kultúra 
jellemző tüneteit. Természetesen a 
vizsgált kategóriába tartoznak a mo
zifilmek egy jelentős hányada, és az 
utcai plakátok is.

2. A valóságot meg lehet venni és 
el lehet adni. A film, a fantázia szük
ségességének minimálisra csökken
tésével meglehetősen valóságossá 
tudja tenni az általa nyújtott él-1 
ményt. Tehát egészen kicsi lesz a kü
lönbség az élettapasztalat és a médi
ák nyújtotta tapasztalat között. És 
bizony örül az ember, hogy olyan ta
pasztalatot tud szerezni, amihez 
másként nem lenne lehetősége, pén
ze, energiája. A tényleges probléma 
ott jelentkezik, amikor általános em
beri tapasztalatokat is a médiákból 
pótolunk. Az emberi kapcsolatokat, 
a bizalmat, a szeretetet, áz értéket, a 
boldogság érzését pem lehet egész- . 
ségesen közveTVe tapasztalni.

3. A valóságot meg is lehet tervez
ni. A technika fejlődésével még álta
lánosabbá válik, hogy bármit meg le
het jeleníteni. Tehát a média nyújtot
ta tapasztalat egyre kevésbé kötődik 
a valósághoz, a természethez, a ter
mészeteshez. A legszebb és a legször
nyűbb álmok is megvalósíthatók, lát
hatjuk a lehetetlent képen és hallhat
juk a hangot, és igenis bennünk való
sággá válnak a nem létezők. Olyan 
repülő csészealjakat látunk, mint a 
filmben láttuk, és úgy verekszünk az 
utcán, ahogy Van Damme.

4. Az előzőkhöz kapcsolódik a 
legfontosabb következmény, a nor
mák és a tabuk lerombolása. Minden 
eladható, sőt a szent az igazán kifize
tődő, ha kiteregetjük, és így lesz pro
fán. Hollywood evangéliuma (John

-  A médiáról és az ideálokról -

Seal) pont ezt hirdeti, hogy ha fi
zetsz, bármit eladnak neked. Te vagy 
a központban, és ők adják az élmé
nyeket. Ezzel a közönségesítéssel va
lóban a normák rombolása megy 
végbe, hiszen sok lelkiismereti, álta
lános emberi parancs van megszűnő
ben. Legdurvább a taburombolás a 
szexualitás és az erőszak, illetve az 
emberi élet tisztelete terén. Csak kö
rül kell néznünk és ennek a folya
matnak a pusztító következményeit 
mindenütt látjuk. Itt válik a szabad
ság fogalma vitatott témává.

5. A reklámok evangéliuma egy 
életmód-ideált fest elénk, aminek 
megvalósíthatósága egy pillanatig 
sem kétséges, hogy lehetetlen. A nők 
szépek és bájosak, a férfiak egészsé
gesek és izmosak, ami nem baj, de 
mindez annak a terméknek köszön
hető, amit reklámoznak. Látjuk, 
hogy személyes, családi és társadalmi 
boldogságunk és kiegyensúlyozottsá
gunk, sikerünk múlik a termék be
szerzésén. A reklámok evangéliuma 
megoldást kíván adni az életünket 
feszegető és megkeserítő kérdések
re, akár a legintimebbekre is.

6. A reklámok az ideális szituációk 
eszközével dolgoznak. Hiába tudja az 
ember, hogy nem lesz olyan deltás és 
izmos férfi, vagy olyan fiatal és habtes
tű nő, ha ilyen dezodort használ, vagy 
olyan kólát iszik, de mégis a termék 
használatakor azonosulunk ezekkel az 
ideálokkal. Ugyanígy kínál megoldást a 
Com Flakes vagy a családi életbiztosí
tás családi békét, közösségi szeretetet.

7. A média-kultúra alapján hamar 
képet kapunk egy ideális életmódról, 
amit leplezetlenül állítanak elénk. Ez 
könnyen összerakható egy nap TV- 
műsorából is, vagy csak az utcai pla
kátokat nézegetve. Bizony, magunkat 
szemlélve, ilyen ez az öltözködésben 
márkahű, McDonald’s-ban étkező, 
mesterkélt érzelmekkel udvarló fiatal 
generáció is, ami mi is vagyunk. És 
nem leszünk-e tényleg boldogok, ha a 
Lewis farmerünkben járunk, ha a kó
lánkat isszuk, ha a dezodorunk illatát 
árasztjuk? És tényleg, mintha igaza 
lenne a reklámoknak...

8. Kell, hogy beszéljek még az 
ideáljainkról. Akár a popsztárokról, 
akár a filmhősökről van szó néhány 
dolog elgondolkodtató. Mindenek
előtt a felelősség kérdésé. A korunk 
hősei szabadok. Elsősorban a fele
lősség alól szabadol -leik követ
kezményeiért nem irtóznak szám
adással, hiszen r* mentettek egy 
hölgyet, vagy telj tték feladatu
kat, vagy megfeleltek az elveiknek. 
A másik ember és annak életének 
tisztelete a legelhanyagoltabb dolog. 
Számomra teljesen hihetetlen és ért
hetetlen az, ahogyan az önkényes 
gyilkosságok ezreit bemutatják és 
ennek természetességét elénk tárják. 
Ha kicsit elgondolkozunk ezen, alig 
hihetően sötét jövő vetül elénk. És 
mi, fiatalok, ebben fogjuk gyerekein
ket felnevelni! Éljünk egy kicsit oko
sabban és lássuk meg, hogy nekünk 
hol van a felelősségünk.

Novotny Dániel

Mozi
Almaid fehér vászonra terítve, most mind a tiéd lehet 
Ne gondolkozz, csak engedd el magad 
Amerika megint itt van neked 
Színes izgalmat kínál és te is hős lehetsz.

A  film  pereg, selyempapírba csomagolva az élet 
Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, mégis elhiszed 
És elszabadulnak a fények 
Szalagra firkált évek.

És a falakról az utcára lépnek rég elfelejtett 
történetek
A megunt titkok randevúján 
Elmesélnéd, de már nincs kinek.

És ott ül a koldus a mozi előtt 
Szomorú szemmel árnyékba bújva,
Csak ő  érzi az órák zendülését
Mindjárt vége az egésznek, amíg a felszínen reszketek.

Promise

V  Ő / / / M  ÍCZ

Szuper!
Latin nyelvkönyv teológusok számára

Tulajdonképpen így kellett volna írnom helyesen: 
„Super". Hiszen egy új latin nyelvkönyvre szeretném felhív
ni a figyelmet. Nemcsak teológusokét -  tartozzanak bárme
lyik egyházhoz. Nemcsak azokét, akik teológiára készülnek. 
Mindenkiét, aki latinul szeretne tanulni. A „super” ugyanis 
latin szó. Mint határozó (adverbium) azt jelenti: fent, felet
te. Elöljárószóként (praepositio) ez a jelentése: fölött, a tete
jén. Köznapi használatban ma „szupernek" mondjuk azt, 
ami egészen kitűnő, kiemelkedő, csúcs, csúcsteljesítmény. 
Most azért írtam magyarosan, mert egész délelőtt tanulmá
nyoztam a Bódi  Emese  n ye lv tanár  által készített, 
194 oldal terjedelmű latin nyelvkönyvet s úgy találtam: va
lóban szuper! Kitűnő! Bárcsak ilyen nyelvkönyvet használ
tam volna gimnazista koromban latinórákon!

Nyelvkönyvről  és nem nye lv tanró l  van szó!  
Van benne nyelvtan (grammatica) is. De annál több. 
„ Szuper  ” -  elsősorban módszere, szerkezete és anyaga 
miatt. Tíz leckét tartalmaz. Eljut a hangtantól a mondatta
nig. Mégsem ez teszi érdekessé, hanem egy-egy leckének 
(lectio) felépítése, módszere. Megpróbálom érzékeltetni, 
hogy milyen gyakorlatias.

Az első lecke a legrövidebb. Mindössze 4 oldal. Hangtan. 
Ismerteti, miként kell kiejteni latinul a mássalhangzókat és 
a magánhangzókat. -  A második lecke már 24 egyszerű la
tin mondattal kezdődik. Összesen 53 latin szó szerepel ben
nük. Ezek magyar jelentését a lecke végén közölt „szavak” 
címszó alatt találjuk meg. Csupán néhány mondatot idézek 
magyar fordításban: „Most a tanár az egyház életéről tart 
előadást. Az egyházban élünk és szolgálunk. A templomba 
megyünk. A templomban imádkozunk és énekelünk. Hall
gatjuk a mi Urunk szent igéjét... stb." -A  latin mondatokat 
követi a lecke második része: a grammatica, a nyelvtan. A 
24 mondatos latin szövegben szereplő főnevek és igék leg
egyszerűbb ragozását ismerteti jól áttekinthető táblázatok 
segítségével. A latin szövegek fordítását nem közli. A szótár 
os az elemi nyelvtani ismeretek segítségével könnyű magyar
ra fordítani a latint. Legvégén még három feladatot tűz ki a
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szövegben szereplő latin főnevek és igék ragozásának gya
korlására. -  1. Latin szöveg, 2. nyelvtan, 3. szavak, 4. fel
adat. Ez valamennyi lecke felosztása.

A harmadik leckétől már latin bibliai szövegek szerepel
nek Később liturgikus és hitvallási szövegek is, de ezekhez 
mindig csatlakoznak klasszikus latin közmondások, szenten
ciák, vagyis bölcs mondások, mint pl. Plautustól: „Nomen est 
omen ” (A neve egyben végzete) és Aesopus fneséi stb.

Bódi Emese így jellemzi a latin nyelvet: „Verbális  
nyelv, azaz tömör kifejezés formájában mindig a cselekvés 
szófaja, az ige (verbum) játssza a főszerepet". Görögül az 
ige = „logos”. Az új latin nyelvkönyvről elmondhatjuk, hogy 
logikus abban az értelemben, hogy világosan, áttekinthe
tően és szabatosan fogalmazott; de logikus abban az érte
lemben is, hogy utat egyenget a bibliai Ige megértéséhez.

Teológiai Akadémiánk műhelyében készítették a könyv 
sokszorosítását és kötését. K i á l l í t á s á r ó l  is e l 
m o n d h a t ó :  s z u p er !

A latin nyelv tanítását Akadémiánkon dr. Se lmeczi  
János professzor alapozta meg. Ő a könyv egyik lektora. 
Munkáját, tapasztalatait felhasználta, tovább fejlesztette a 
fiatal szerző. A másik lektor: dr. A d a  m ik  T amás  az 
ELTE latin tanszékvezető professzora.

Érdemes megemlíteni, miként készült a könyv kézirata. 
Bódi Emese édesanyjának d ik tá l ta  le könyve  
minden  sorát. A kézírást ezután legépeltették. Bódi 
Emese ugyanis vak Ő adta a tördeléshez szükséges részletes 
utasításokat is. Maga az Eötvös Loránd Tudományegyete
men történelem és latin szakból diplomázott kitűnő ered
ménnyel. Szorgalma, erős akarata, kitűnő emlékezőtehetsé
ge, szülei áldozatos, segítő munkája nélkül aligha érhetett 
volna el ilyen szép eredményt. Három éve tanít latint Aka
démiánkon és a Baptista Teológián. Maga evangélikus, az 
angyalföldi gyülekezet tagja.

Végül még egy megjegyzés. Dr. Hafenscher Károlyhoz, lel- 
készi szakfolyóiratunknak, a „Lelkipásztor”-nak szerkesztő
jéhez levélben fordult egy nagymama. Unokája kedveli a

nyelveket. „Milyen világnyelveket tanuljon unokám?” -  kér
dezte. Válasz: „Magyarországon azt lehet tanácsolni: angolt, 
németet és egy szláv nyelvet. ” Megemlíti előzőleg, hogy haj
danában az egyetemeken -  Bolognában, Párizsban, Krak
kóban, Prágában és Wittenbergben -  latinul beszéltek. Száz 
évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt művelt ember Magyaror
szágon bizonyos szintű latin tudás nélkül.

Ha valaki kezébe veszi az új „Latin nyelvkönyvet” és rá
szán egy évet -  még tanár segítsége nélkül is -  szép ered
ményt érhet el. Egyre nyilvánvalóbb, hogy valamelyes latin 
tudásra ma is szüksége van a művelt világnak. A nagyma
mának ezért javaslom még, hogy a „Latin nyelvkönyvre" is 
hívja fel nyelvek után érdeklődő, tehetséges unokája figyel
mét. Kivált, hogyha netán teológus szeretne lenni.

Jó lenne, ha nemcsak az Akadémián, hanem két buda
pesti könyvkereskedésünkben is kapható lenne a könyv.

A második kötet megjelenése év végére várható.
Benczúr László

Séta a Várban
„Budavári sétára hívom az olvasót. Cso

dálatosan gazdagok ezek az utcák. Meg- 
megállunk egy-egy helyen. Az épületek me
sélni kezdenek. Azok is, akik egykor benne 
laktak. Olykor mellénk társul a múltból va
laki... s a háttérben megszólal a történe
lem ...”

(Koren Emil)

„A budavári evangélikus gyülekezet krónikájá”-ból 
idéztem a szerző fenti bevezető sorait. Igaza van, szép, 
emlékeztető sétát lehet tenni a budavári öreg köveken -  
Koren Emil nyitott könyvével, mely a budavári evangélikus 
gyülekezet múltját ismertetve, a vámegyed s a magyar törté
nelem kicsiny, de jelentős történéseit tárja az olvasó elé. 
Olyan időszakokra is rávilágít, amelyek évtizedek hiányos 
történelemtanításából (vagy nem tanításából) csaknem 
feledésbe merültek. Foglalkozik a közelmúlt eseményei
vel I  egyházpolitikájával is -  átélő kortársként.

Budavár lutheránus múltjára a Várhegy nyugati ol
dalán lévő Magdolna-torony emlékeztet. A török idők
ben e terület egyetlen temploma volt, melyet katoliku
sok és a lutheránusok felváltva használtak. Itt kezdődik 
az egykori esperes és püspökhelyettes krónikája, meg
említve, hogy a korábbi időkben Mária királyné, II. La
jos neje is szimpatizált a reformációval s Luther tanaival, 
aki négy zsoltármagyarázatát néki ajánlotta... Említi a 
könyv József nádor harmadik feleségét, a hithű evangéli
kus Mária Dorottyát, aki 1819-ben került Budára, és aki
nek jelentős szerepe volt a budai „lutherániában”. Ez idő 
tájt, 1821-ben alakult a budai evangélikus fiókegyház. 
Az önálló templomépítés az 1844-es telekkéréssel kez
dődött, áz építés 1846-ban, s a felszentelés 1847. szep
tember 27-én történt, Széchényi és Kossuth jelenlé
tében.

Az első önálló budai lelkész a soproni születésű Bau- 
hofer György volt. A második lelkész Sztehlo András lo
sonci esperes, akinek működése alatt lett a budavári gyü
lekezet teljesen magyar nyelvű, a korábbi havi egyszeri 
magyar nyelvű szolgálat után. Ezzel a hívek magyaroso
dása is megindult. A könyv részletesen ismerteti az egy
ház, a gyülekezet életét napjainkig, örömteli és elszomo
rító eseményeket, a küzdelmes éveket, békétlenséget, a 
korszakváltások változó vagy éppen nehéz esztendőit, de 
mindig a visszaemlékezés elgondolkodtató, mérlegelő 
szavaival -  hittel, a munka, a szolgálat jelentőségét szem 
előtt tartva.

A gondos, szép kiadásban megjelent könyv (Artur De
sign Studio gondozásában) a budavári evangélikus gyüle
kezet történetén keresztül a környék kitűnő útikalauza is: 
a történelmi, irodalmi, művészeti emlékek felidézése 
gazdagítja. Színes fejezete a krónikának a finn kapcsolat, 
a találkozások a helsinki-i nukkinienni testvérgyülekezet
tel. Tizennégy évi budavári szolgálata idején a szerző 
minden karácsonykor vagy ádvent végén finn nyelvű is
tentiszteletet tartott teljes finn liturgiával a finn követség 
és a budapesti finn barátok részére.

Nemcsak az egyház tagjainak, minden olvasónak isme
reteit bővítő, élményt nyújtó olvasmány „A budavári 
evangélikus gyülekezet krónikája”.

Sebeiken Pálma



Megkezdte működését az Evangélikus Gyógyszeralapítvány
Az elmúlt évben határozta el az 

egyházi elnökség, hogy az egyhá
zak szociális felelősségének meg
felelően, a szociális gondok enyhí
tését célzó törekvések, intézkedé
sek sorában alapítványt létesít, 
melynek feladata a rohamosan nö
vekvő gyógyszerárak időszakában 
a rászorulók segítése. Azaz az ala
pítvány egyidejűleg szolgál egész
ségügyi és szociális célokat.

A döntés mondhatni még idő
szerűbbé vált az 1996-os évben, 
amikor mint ismeretes, további je
lentős gyógyszerár-emelkedés kö
vetkezik be. Olyannyira, hogy a 
Kormány is szükségesnek látta az 
új árak bevezetését április 1-jére 
halasztani, addig a leginkább rá
szorulók részére kompenzációs 
mechanizmust kidolgozni.

A szociális háló kialakításában, 
megerősítésében ma különösen 
hangsúlyos az állami felelősségvál
lalás szükségessége mellett a társa
dalom, benne az egyházak részvé
tele. Ennek jegyében hozta létre 
egyházunk a gyógyszeralapítványt.

A szabályszerű bejegyzés meg
történte után megtartotta első ülé
sét az alapítvány kuratóriuma. En
nek tagjai: Lehelné dr. Gajdócsi Il
dikó, dr. Nagy Paula, dr. Frenki Ró
bert (elnök), iß. Kendeh György, 
Szemerei Zoltán (az alapító képvi
selője).

A kuratórium legfontosabb fel
adataként azt jelölte meg, hogy a 
gyülekezetek, az egyház figyelmét 
ráirányítsa a segítségnyújtás szük
ségességére, jelen esetben sajáto
san a gyógyszerköltségek részbeni 
vagy egészbeni átvállalására azok
nál, akik erre rászorulnak.

Az alapítvány felhívással fordul 
a gyülekezetek elnökségéhez, 
kérve őket, hogy maguk, vagy 
megbízottaik, esetleg egy munka- 
csoport révén derítsék fel, kik 
azok a gyülekezetben, akik segít
ségre szorulnak. Ha költségve
tésük lehetővé teszi, különítsenek 
el egy összeget erre a célra. Alap
vetően kétféle igény merülhet fel. 
Egyrészt egyszeri igény, például 
influenzajárvány esetén, több- 
gyermekes családoknál, amikor 
hirtelen nagy gyógyszerkiadás 
merül fel. Másrészt rendszeres 
gond azoknál, akik krónikus be
tegségben szenvednek, állandóan 
kell gyógyszert szedjenek, például 
magas vérnyomás ellen, és az ár
emelkedés miatt már nem képe
sek ezt fedezni.

Azért is van szükség azon gyüle
kezetek áldozatkészségére, akik 
rendelkeznek ehhez forrással, 
mert maga az alapítvány bizonyo
san nem tud minden igényt kielé
gíteni. De az alapítvány is felada
tának tartja a közvetlen segítség- 
nyújtást. Ebben szintén a gyüleke
zeti elvre épít. Azaz azon gyüleke
zetek tagjai részére, amelyek ma
guk nem képesek a rászorulókon 
segíteni az alapítvány támogatást 
nyújt. Ezt a szerény alapítványi va
gyont elsősorban a kamatok teszik 
lehetővé. Miután április 1-jével in
dul az új gyógyszerárrendszer, az 
alapítvány április 30-i határidővel 
pályázatot ír ki gyülekezetek ré
szére gyógyszertámogatásra. A pá
lyázat konkrét személyek gyógy
szerköltségeinek részbeni vagy 
egészbeni fedezésére irányulhat.

A beérkező igények alapján a

kuratórium május 15-ig dönt a tá
mogatásról, melyeket a gyülekeze
teknek folyósít. A gyülekezetek fe
lelőssége, hogy a támogatás való
ban a gyógyszerköltségeket fedez
ze, az alapítványnál ezt a gyógy
szertári számlákkal kell igazolni. 
Ebben a pályázati ciklusban egy
millió forint odaítéléséről dönthet 
a kuratórium.

Az alapítvány az evangélikus 
gyülekezeti tagokat kívánja támo
gatni. Jól ismert, hogy számos gyü
lekezetben vannak olyan akív ta
gok I például vegyesházasság ré
vén -  akik formailag más feleke- 
zethez tartoznak. Az ökumeniz- 
mus jegyében is kizárólag a gyüle
kezeti elnökség felelőssége, hatás
köre a döntés, az alapítvány mind
azokat kész támogatni, akiket a 
gyülekezetek javasolnak.

Az alapítvány tehát a gyülekeze
teket elsősorban saját tagjaik tá
mogatására buzdítja. Ugyanakkor 
természetesen lehetséges az ala
pítvány támogatása is a tőkét nö
velő befizetésekkel. Ezt azonban 
az alapítvány elsősorban külső 
támogatók -  gyógyszergyárak, 
gyógyszerforgalmazók, biztosí
tók... -  megnyerésével kívánja 
eszközölni.

Reménységgel tekintünk az ala
pítvány működése elé. Elsősorban 
ami a konkrét tevékenységét illeti, 
ha feltehetőleg az igényekhez ké
pest szerény is a rendelkezésre ál
ló összeg. De abban is bízunk, 
hogy az alapítvány működése hoz
zájárul annak megértéséhez és 
gyakorlattá válásához, hogy segíte
nünk kell egymásnak.

Dr. E R.

Budapesti evangélikus templomok
A Kelenföldi templom leírása három nyelven, kézírással készült, akár a kö

zépkori kódexek lapjai. A magyar szöveg a templom homlokzatáról szól, az 
angol szöveget a gyönyörű oltárról festett miniatűr festmény díszíti. A  két nyel
vet zászló jelzi a templomba lépőknek, akiknek a bejárattal szemben, üveg 
alatt, keskeny aranykeretből hívja fel figyelmét a három nagyméretű lap.

3. A Kelenföldi evangélikus templom

Története
Már 1914-ben megalakult a Ke

lenföldi Evangélikus Templom
építő Egyesület, de a háborús 
évek ítéletnapjai s lelki dermedt
sége miatt csak 1924-ben ért be az 
építkezés gondolata. A főváros 
1925-ben adományozta a jelenlegi 
telket az egyháznak. A tervek el
készítésével Schulek Jánost (a Ha
lászbástya és a Mátyás-templom 
építészének, Schulek Frigyesnek a 
fiát) bízták meg. Az alapkő leté

telét 1926. szeptember 19-én ün
nepelték, a templomot 1928-ban 
avatták fel.

Leírása
Ez az egyházi épület Magyaror

szágon az elsők között adott helyet 
egy épülettömbben a gyülekezeti 
munka különböző tevékenységei
nek. Schulek János egységes stílus
ban kialakított épületcsoportjának 
magva a templom, ehhez csatlako
zik kétoldalt 1-1 épületszárny. 
Eredeti módon, a tanácstermet a 
mellette levő templomtérrel két 
hatalmas ajtó köti össze, amelye
ket nagy ünnepeken kinyitnak.

A templom neoromán stílusban 
épült, a bejárat kapubéléses meg
alkotásában és az ajtók, ablakok 
lezárásának félkörívében érezteti 
román jellegét. De a templomtér 
nem különül hajókra s a dongabol
tozat csak a karzati és a szentély- 
részre szorítkozik. Hármastago
lású főhomlokzata a mellékutcára 
néz. Középen emelkedik a harang
torony, mellette kétoldalt 1-1 hat
szög alapú, belül kerek alaprajzú 
melléktorony, karzatra vezető lép
csőkkel. A kétszer olyan magas fő
torony (31 m) harangházát széles 
kettős ablakok díszítik. Az előtér

ből néhány lépcső vezet le az 1989- 
ben kialakított kolumbáriumba.

A belső teret ritmikusan tagoló 
vasbeton ívekhez kapcsolódik a fá
ból készült mennyezet. A karzat 
két vékony pilléren nyugszik. A 
Rieger- cég orgonáját 1934-ben 
avatta fel az legyházközséglbxiri b (

A templom belső berendezés^ 
magyaros jellegű -  így a színes abla
kok virágmotívumai, a széles pa
dok és székek fafaragásai, az ajtók, 
az alacsony, nyolcszög alapú szó
széknek és a papi ülőhely támlájá
nak virág- és csillag alakzatai. 
A szentélytől balra áll a vörös
márvány keresztelőmedence (1932). 
Eredeti, szép megoldás, ahogy a 
szarkofág alakú, kétszínű már
ványoltár támlájának teteje lép
csőzetesen emelkedik. Raksányi 
Dezső oltárképe (1933) Hitetlen 
Tamás történetét eleveníti meg, 
amint Krisztus megmutatja sebeit 
a kételkedőnek. A bejárattól balra 
a falat vallási szimbólumok soro
zata díszíti: Andrássy Kurta János 
szobrászművész kovácsoltvas 
munkája (1957).

A templom külső falán a cleve
landi Amerikai Magyar Evangéli
kus Konferencia ajándéka: már
ványtábla Kár Csaba szobrászmű
vész bronz domborművével. Az 
arckép az ötvenes években püs
pökségétől kétszer törvénytelenül 
megfosztott, koholt vádak alapján 
börtönbe zárt püspöknek állít em
léket: „Itt szolgált Ordass Lajos, 
1941-1945”.

Kovács Mária

LU TH ER  PRÉD IK Á L

A wormsi birodalmi gyűlés után Luthert barátai 
Wartburg várában rejtették el, mert élete forgott veszély
ben. 1521-ben történt ez, de a következő év tavaszán -  
1522 márciusában -  Luther elhagyta Wartburg várát, 
mert rajongók tevékenységéről kapott aggasztó híreket. 
Egy héten át tartotta úgynevezett Invocavit prédikációit. 
Ezekből közlünk részleteket böjti számainkban. (Szer
kesztő)

Óvakodjunk tehát, hogy Wittenbergből nehogy 
Kapernaum legyen (Mt 11,23). Jól látom, hogy sokat 
tudtok beszélni arról a tanításról, melyet prédikáltak 
nektek a hitről és a szeretetről. Ez nem is csoda. Ha 
már egy szamár is bőgi a Biblia szövegét, hogyne tud
nátok ti is ezeket a tanokat és igéket hirdetni vagy ta
nítani? De, kedves barátaim, az Isten országa, mely 
mi vagyunk, nemcsak beszédből és szavakból áll, ha
nem cselekedetekből, tettekből, munkából és gyakor
latokból. Isten nem olyanokat akar, akik tétlenül hall
gatják és igéit utána szajkózzák, hanem akik követik 
Ót és teljesítik akaratát hitben, szeretettel. Mert a hit 
szeretet nélkül nem elég, nélküle valójában nem is 
hit, csak látszathit, mint amiképpen a tükörben látha
tó arc sem valóságos arc, hanem csak az arc látszata. 
(Jak 1,23)

Első prédikáció, Invocavit vasárnapja: 1522. március 9.
(Fordította: Szebik Zsófia)

PÁLYÁZATI FE L H ÍV Á S IG A Z G A T Ó I Á LLÁ SO K R A

A Zsinat által elfogadott egyházi közoktatási törvény előírása
inak megfelelően pályázatot írunk ki a következő evangélikus 
középfokú oktatási intézmények igazgatói állásainak betöltésé
re:

BERZSENYI DANIEL EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM  
(LÍCEU M )

9401 SOPRON, Széchenyi tér 11.
LU TH ER MÁRTON KOLLÉGIUM  

4400 NY ÍREGYHÁZA, Béla u. 1.
Pályázhatnak olyan evangélikus vallású, konfirmált, erkölcsi

leg feddhetetlen, az egyházhoz hű pedagógusok, akik középisko
lai tanári végzettséggel rendelkeznek, s legalább tízéves oktatói 
gyakorlatuk van.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az idegen nyelv ismerete.
A vezetői megbízás 1996. július 1-jei kezdettel 6 évre szól, 

eredményes tevékenység esetén meghosszabbítható.
Külső pályázó az igazgatói kinevezéssel az intézmény rendes, 

határozatlan időre kinevezett tanárává válik.
Az igazgató illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény megfelelő paragrafusai értelm ében kell megállapítani.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, 

a középiskolai tanári oklevél hitelesített másolatát, az esetleges 
egyéb végzettséget (nyelvvizsgát) igazoló iratokat, az iskola ve
zetésére vonatkozó szakmai program ot és az intézmény tovább
fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket, valamint lelkészi aján
lólevelet. A jelenleg is evangélikus gimnáziumban tanító pályá
zók esetén elegendő az iskola vezetésével kapcsolatos elképzelé
sek megadása.

A pályázatot 1996. április 15-ig a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Országos Irodájához (1085 BUDAPEST, Üllői út 24.) 
lehet benyújtani.

Budapest, 1996. január 25.
Magyarországi Evangélikus Egyház

Evangélikus Élet 1996. f e b r u á r  25

MAGYAROK C SECSENFÖ LDÖ N
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a nemzetközi egyházi szeretet

szolgálatok feladatkörének elosztásánál a csecsenföldiek megsegítésére ka
pott megbízatást. Erről már hírt adtunk, de azt valószínűleg kevesen tudják, 
hogy ennek a feladatnak végrehajtását egy magyar fiatalasszony végzi. 
Groznijban van „hivatala ”, ahol egy munkatársával, Fekete Jánossal együtt 
szervezi a segélyek osztását. A z orosz ortodox egyházzal is felvették a kapcso
latot, mint helyi egyházzal és tőlük is van egy összekötő munkatársuk. Ezen
kívül fizetett alkalmazottak is dolgoznak velük. Egy mérnök, aki az újjáépí
tésben segédkezik és néhány konyhai dolgozó.

Az év elején a csoport vezetője: Szabados Argentina itthon volt és akkor 
ültünk le beszélgetni munkájáról és az ottani tapasztalatairól.

Szabados A rgentína a rom os grozniji ortodox tem plom ban

-  Szerk.: Először néhány szót ké
rek önmagáról.

-  Sz. A.: Angol-orosz szakos ta
nárképzőt végeztem, nyelvi tudá
somat tudom most kamatoztatni. 
Nemzetközi irányító munkát vég
zek és tolmácsolok is. Férjem és 
két gyermekem itthon élnek, én 
utazom Budapest és Groznij kö
zött.

-  Szerk.: Hogyan indult ez a se
gélyezési munka?

-  Sz. A .: Múlt év áprilisában 
indítottuk el, akkor először Da- 
gesztánban volt a központunk. 
Júniusban költözhettünk át 
Groznijba. Eleinte szoknunk kel
lett a tankok zúgását, a lövöldö
zést. Lassan tért csak vissza az 
élet. Ez meglátszott azon, hogy 
kinyitott a piac, kezdték eltakarí
tani a romokat, megindult az új
jáépítés. Az élet kezdett vissza
térni. Egy évig szüneteltek az is
kolák, most már megindult a ta
nítás is.

-  Szerk.: Milyen fajta segélyezést 
folytatnak a csecsének között?

-  Sz. A.: A nemzetközi egyházi 
szeretetszolgálatok pénzküldemé
nyéből a helyszínen (Oroszország
ban) bevásárolunk, így adunk ru
ha- és élelemsegélyt, fenntartunk 
egy 300 személyes ingyen konyhát, 
9 gyermekotthonban mintegy 150 
gyermeket gondozunk. Kiosztot
tunk többek között 5000 pár cipőt 
és matracokat. Ahol fellángolnak 
a harcok, akárcsak a kezdéskor, 
gyorssegélyt osztunk: élelmiszer, 
gyógyszer, ruhacsomagokat. Ezen 
kívül vállaltuk 50 családi ház fel
építését, ehhez adunk mérnöki se
gítséget is. Itt a menekültekkel 
dolgozunk és az orosz kormány ad 
az újjáépítéshez pénzt. Különösen 
áll ez a legutóbb szétlőtt Pervo- 
marszkájára, ahol kompenzálják a 
rombolást. Mindent szétlőttek,,pil
lanatnyilag ez volt a legforróbb he
lye a térségnek.

-  Szerk.: Gondolom, hogy nem

egyedül vannak a területen. Milyen 
más segélyszervekkel dolgoznak 
együtt?

-  Sz. A.: Nemzetközi szervekkel 
együtt vagyunk, a Nemzetközi 
Migrációs Hivatal, a Vöröskereszt 
is jelen van. Nekünk különösen jól 
jött, hogy EBESZ-képviselet is 
működött, és Mészáros Sándor sze
mélyében magyar vezetője volt. 
Sok jó információt kaptunk.

-  Szerk.: Milyen mértékű volt a 
segélyezés eddig?

-  Sz. A.: A z 1994-es esztendő
ben 750 ezer német márka, 550 
ezer dán korona, és 286 ezer dollár 
segély futott át szervezetünkön. 
Ezt a német diakónia, a dán egy
házi segély és az EVT útján kap
tuk. Mindez tehát csak egyházi se
gély volt. Ezeknek szétosztásával 
bíztak meg bennünket.

-  Szerk.: Jellemezze pár szóban a 
csecsen embereket, milyen a lelki vi
láguk, személyes életük?

-  Sz. A.: A csecsének család
centrikus emberek. A férfiak dön
tenek a család dolgaiban, az asszo
nyok nevelik a gyermekeket. Álta
lában nagycsaládosak. Négy-öt 
gyermek van egy családban, de 
nem ritka a 10-12 sem. A felnőt
tekre hallgatnak, az időseknek kü
lönösen nagy a becsületük a csa
ládban.

Szeretnek otthonaik körül ker
tészkedni. Ezt - tudva, most ta
vasszal vetőmagcsomagokat és 
kerti szerszámokat osztogatunk ki 
közöttük. Jó kereskedők is, a pia
con mindent lehet kapni, csak jó
val drágábban, mint a magyar pia
cokon.

Munkánkat örömmel és hálával 
fogadják. Különösen, ha a lelki sé
rüléseikre is kapnak gyógyítást. 
Gyakori lövöldözések és veszélyek 
között, olykor a legforróbb helye
ken végezzük a szeretetszolgálatot, 
válogatás nélkül, ortodoxok, mu
zulmánok és más emberek között. 
A hatóságok nem tudják garantál
ni védelmünket. Egyedül Isten vé
dő és szerető kezében vagyunk.

-  Szerk. Köszönöm a beszélgetést 
és kívánom, hogy ez az oltalom le- 

1 gyen mindig közel, amikor a szeren
csétlenek között önzetlenül végzik a 
szeretetszolgálatot.

Tóth-Szöllős Mihály

KÉSZÜLÜNK AZ 1996-OS NŐI VILÁGIMANAPRA

Családi élet, nők és gyermekek Haitin

„Van-e kiszolgáltatottabb a fejlő
dő országokban, mint egy éhező, 
alultápláltságtól szenvedő szegény 
ember?” -  kérdezték Susan George 
szociológusnőtől. „Igen, a felesége 
és a gyermekei” -  volt a válasz.

Latin-Amerikában, Haitin a leg
magasabb a dolgozó nők aránya: 
48,3%. Az egyedülálló anyák szá
ma is igen magas. Mindebből vilá
gos, milyen teher nehezedik rájuk: 
család és hivatás, a bizonytalan 
gazdasági körülmények között 
szinte teljes felelősségvállalás.

Vidéken az asszonyoknak csu
pán 25%-a él törvényes házasság
ban, a 45% egy aránylag stabilnak 
mondható társas kapcsolatban, 
ami azonban jogilag teljesen ren
dezetlen, vagyis az élettárs nem 
örökölhet, anyagilag kiszolgálta
tott. Sok a gyerek, az átlag 6 saját, 
de gyakran nevelnek árván maradt 
rokongyermekeket is. Nagyszülők, 
nagynénik, más rokonok is tartoz
hatnak egy-egy családhoz, ahol az 
apa gyakran idegenben keres 
munkát, vagy elhagyja a családot, 
így egy-egy családfenntartó asz- 
szony átlag 15 személyről gondos
kodik. A háztartási munkában a 
gyerekek is segítenek, főleg a lá
nyok, akiknek ezért korán ki kell 
maradni az iskolából. Tüzelő- és 
vízhordás, főzés, mosás, a gyerme
kek ellátása, de a mezei munkában 
való részvétel és az állatok gondo
zása szinte egész napi elfoglaltsá
got jelent az asszonynak. Ez azon
ban munkájának csak egy része. 
Az a közmondás járja, hogy a haiti 
asszonyok a „fejükön hordják az 
Ország gazdaságát”! Ez szó szerint 
így van. A megtermelt árut maguk 
viszik a piacra és ott értékesítik. 
Ez sokszor 30 km-es utat jelent a 
legközelebbi város piacáig, nagyon 
rossz úton, fejükön kosárral, mely
ben 40-50 kiló gyümölcs, zöldség 
vagy egyéb áru van. A pénzen azu
tán megveszik a legszükségesebbet 
a család számára. A haiti asszo
nyok született kereskedők, szinte 
az egész kereskedelem az ő kezük
ben van. A férfiak megbíznak

szakértelmükben és rájuk is hagy
ják azt.

A város asszonyoknak még ne
hezebb a dolguk. Közülük kerül
nek ki a tehetős réteg háztartási 
alkalmazottjai. 14-16 órát kell dol
gozniuk nagyon alacsony bérért, 
sok család megkívánja, hogy ott is 
aludjanak. Semmiféle törvény 
nem szabályozza munkafeltételei
ket, betegbiztosítás nincs. Saját 
családjuk ellátását nem ritkán az 
idősebb gyerekekre vagy egy nagy
szülőre kell bízniuk.

A gyári munkások nagy többsé
ge is asszony, a munkaadók előny
ben részesítik őket kézügyességük 
és nagyobb türelmük miatt. A 
nyersanyag-feldolgozó iparban, a 
népművészeti áruk előállításában 
is többnyire nők dolgoznak.

A haiti asszonyok arra vágyód
nak, hogy emberibb körülmények 
között élhessenek! Harcoltak ed
dig is jogaik elismertetéséért, még
is a gyakorlatban a férfiakkal való 
egyenjogúság még várat magára. 
Elnyerték a választójogot, vannak 
már nők magas pozíciókban: van 
köztük miniszter, jogász, orvos, 
kutatómérnök, gazdasági szakem
ber. A művészetek minden ágában 
ismertek a nők, kiváló képviselői 
vannak a zenében, festészetben, 
kerámiában, táncművészetben. 
Egyre többen vannak, akik egész
ségügyi iskolát végeznek, és mint 
szakemberek dolgoznak a falusi 
egészségügyi központokban. Fia
tal anyáknak tartanak tanfolyamo
kat a gyermekgondozásról, egész
séges életről, az alapvető higiéniai 
követelményekről, hogy megelőz
hessék a járványos betegségeket. 
A városok nyomornegyedeiben is 
szakképzett szociális munkásnők 
dolgoznak, felvilágosító munkával, 
gyógyszerrel, egymást segítő cso
portok létrehívásával, sőt latrinák 
építésével, vagy az egészséges ivó
vízhez jutás feltételeinek megte
remtésével.

Aristide elnök visszatérése óta a 
humánus rendeletek egész sora lá
tott napvilágot. A reménység jelei

ezek: valami elindult Haitin. A ka
tonai diktatúra ütötte fájó sebek 
azonban nem gyógyulnak be máról 
holnapra. A szétdúlt családok, ut
cára került, lelkileg sérült, magá
nyos gyermekek jövője, emberibb 
élete megoldásért kiált.

A haiti asszonyoknak olyan kö
rülményekre van szükségük, ame
lyek élethelyzetük felmérésére és 
javítására segítik őket. Egy kis se
gítség ehhez a nők világméretű 
szolidaritása is az idei Imanap 
kapcsán.

Isten áldja meg haiti-i testvé
reinket és március 1-jén világszer
te a felelős, imádkozó rájuk gon
dolást!

Keveháziné Czégényi K lára

LUTHER PRÉD IKÁL

Pál egykor Athénba ment, 
ApCsel 17, egy hatalmas városba, 
s a templomban réges-régen 
emelt oltárokat talált. S bizony 
egyiktől a másikig ment, mind
egyiket megnézte, de egyiket sem 
érintette még a lábával sem, ha
nem kiállt középre és azt mondta, 
hogy azok csupa istentelen dol
gok, kérte őket, hogy hagyják el a 
bálványokat, de senkit sem szakí
tott el tőlük erőszakkal. Amikor 
az Ige megragadta a szívüket, ma
guktól szaladtak el tőlük, majd 
magától széthullott pogányságuk. 
Éppen így: Ha láttam volna, hogy 
miséket tartanak, akkor prédikál
tam volna és figyelmeztettem vol
na őket. Ha erre föl megtértek 
volna, akkor enyém lenne a győ
zelem. Ha nem, akkor sem ragad
nám meg őket a hajuknál fogva és 
nem vonszolnám el őket erőszak
kal, hanem hagynám az Igét cse
lekedni és imádkoznék értük. 
Mert az Ige teremtette a mennyet 
és a földet, s minden dolgot, an
nak kell hát ezt végbevinnie, nem 
nekünk.

Második prédikáció, Invocavit utáni 
hétfőn: 1522. március 10.

(Fordította: Szebik Zsófia)
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— NAPRÓL NAPRA
Azért je len t meg az Isten Fia, hogy az ördög 

m unkáit lerontsa. U n  3,8

VASÁRNAP Jézus Krisztus engesztelő áldozat a 
mi bűneinkért, de nemcsak a m ienkért, hanem  
az egész világ bűnéért is. ÍJn  2,2 (M t 4,1—11; 
Zsid 4,14-16; Zsolt 91). Krisztus kereszthalála 
nem  az Ő  hősiességéről beszél, hanem  Isten ir
galmáról. Ez az irgalmas szeretet azonban vá
laszt vár tőlünk. Az őszinte bűnbánat és hit vá
laszát.

HÉTFŐ Bizony, tőle, általa és érte van m in
den: övé a dicsőség mindörökké. Á m en. R óm  
11,36 (Jak 4,1-10; lK o r 12,31b-13,7). A  böjti 
időben mindig előkerül Jézus keresztre- 
feszítésének története. Ezt olvasva, hallgatva 
döbbenhetünk rá Isten céltudatos m unkájának 
titkára. A rra a munkálkodásra, am ibe m inden 

I beletartozhat, még a gyengeségeink is.

KEDD Egy Lélek által mi is m indnyájan egy 
testté  kereszteltettünk, akár zsidók, akár görö
gök, akár rabszolgák, akár szabadok, és m ind
nyájan egy Lélekkel ita tta ttunk  meg. lK o r 
12,13 (R óm  6,12-14; lK o r 13,8-13). A m ikép
pen pl. a közös zenehallgatás élm énye össze
kapcsolhat em bert és em bert -  ism eretlenül, 
akaratlanul - ,  úgy a Lélek m unkája is eggyé 
tesz. Ez a  csodálatos közösség nem csak a je 
lenben jön  létre, hanem  m indazokkal is, akik 
m ár a hitben elhunytak.

SZERDA Ez m ost nyilvánvalóvá le tt a mi Ü d
vözítőnk Krisztus Jézus m egjelenése által, aki 
m egtörte a halál erejét, és az evangélium  által

világosságra hozta az elm úlhatatlan életet. 
2Tim 1,10 (Jó b l,l-2 2 ; lK o r 14,1-12). Pál h ité
nek  alapját foglalja össze, azt a meggyőző
dését, ami Krisztus halál feletti győzelmére 
épül. E rre  a meggyőződésre nekünk is nagy 
szükségünk van.

CSÜTÖRTÖK M it használ ugyanis az em ber
nek,- ha az egész világot megnyeri, lelkében p e
dig kárt vall? M k 8,36 (Jn 2,13—22; lK o r 
14,13-25). É letünk értelm e az Istennel való 
szoros közösség által lesz teljessé. Jézus szava 
arra  figyelmeztet, hogy a m indennapok felada
tai, küzdelmei, sikerei között errő l ne  feled
kezzünk meg.

PÉNTEK A  reménység Istene pedig tö ltsön be 
titeket a h itben teljes öröm m el és békességgel, 
hogy bővelkedjetek a Szentlélek ereje  által. 
Róm  15,13 (M t 16,21-27; lK o r 14,26-33a). A  
Szentlélekért való könyörgés m indennap fon
tos része a keresztyén életnek. H iszen ha nincs 
Lélek, akkor nincs hit, öröm , béke, csak sok 
üres em beri erőlködés. •

SZOMBAT Mi pedig nem  a világ lelkét kaptuk, 
hanem  az Istentől való Lelket, hogy m egism er
jük  mindazt, am it Isten ajándékozott nekünk. 
lK o r 2,12 (Zsid 2,10-18; lK o r 14,33b-40). 
Akiben Isten  Lelke m űködik, abban nem  az 
em beri vágyak az irányadóak, hanem  Isten  
akarata. E z abban nyilvánul meg, hogy napró l 
nap ra  azt keressük, am i Krisztushoz visz köze
lebb.

Kustra Csaba

„Realitások”
2Móz 14,13-14

Korunk egyik bálványa a tudo
mány. Magabiztosan hangoztat
juk, hogy csak a „realitásokkal” 
kell számolni -  minden más csak a 
képzelet, a fantázia szüleménye, 
így kerül sokszor a tudomány 
bonckése alá az ige is, és azt kutat
ják, mi az, ami elfogadható az ész 
számára, és mi az, ami nem.

Nos, a legnagyobb, az egyetlen 
realitás a láthatatlan, de élő Isten! 
Elsősorban Vele kellene számol
nunk minden pillanatban. Igénk 
egy olyan pillanatot tár elénk, 
amelyben látszólag éles ellentét 
van a realitás és az ige között. Mi a 
realitás? -  A  zsidó nép, amely vég
re kiszabadult az egyiptomi szolga
ságból, megy Kánaán felé -  de mö
götte ott az üldöző egyiptomi se
reg, és előttük a tenger...

Ez a realitás. És ebből fakad a 
pánik, a félelem, a kétségbeesés, 
majd a lázadás a nép szívében Mó
zes és Isten ellen. Ezzel szemben 
áll az ige, vagyis Isten ígérete, hogy

mindenképp beviszi őket az ígéret 
földjére és nagy néppé lesznek. Vi
lágos, hogy nagy feszültség van a 
realitás és az isteni ígéret között.

Az üyen helyzetekben a kulcs
kérdés mindig ugyanaz: van-e hi
tünk? Ha nincs, akkor törvénysze
rű a pánik, a rémület, a" depresszió. 
-  Ha van hit, akkor viszont ebből 
következik a csend és a higgadt
ság. Ebben a helyzetben hangzik el 
Mózes szava: „Ne féljetek! Álljatok 
helyt és meglátjátok, hogyan szaba
dít meg ma az Űr benneteket... A z 
Úr harcol értetek, ti pedig maradja
tok veszteg!”

Ez a pillanat az egyház és a hívő 
ember legjellemzőbb pillanata. Hi
szen az élet tele van olyan helyze
tekkel, amikor minden cáfolni lát
szik az igét. Betegség, csapás, 
gyász, vagy emberi rosszindulat 
vesz körül.

De felhangzik: „Ne féljetek!” 
Günther Jacob úja, hogy az egész 
biblia üzenete -  „cantus fírmusa”

-  ami állandóan vissszatér: „Ne 
féljetek!” Ez csak úgy lehetséges, 
ha egy másik látást kaptunk már 
Istentől. Jézusról mondja az ige 
(Ézs 11,3) ... nem szemeinek látá
sa szerint ítél. -  Mert van egy má
sik látás, és van egy másik nagy 
realitás a legszorongatóbb helyze
tekben is: Isten kegyelme és hor
dozó szeretete.

Tfe is voltál és.leszel is üyen hely
zetben! A realitás, úgy tűnik, az, 
hogy Isten elhagyott, halmozódik 
a baj, teher, betegség -  „a padlón 
vagy”, ahogy ma mondják.

Mersz-e számolni a másik, az 
igazi realitással -  hogy az élő Isten 
szét tudja nyitni a bajok ijesztő ten
gerét, és te talán már hamarosan 
„száraz lábbal” fogsz átjutni ezen a 
tengeren.

Isten nevel. Átformál. Edzi a hi
tedet, ha már van. És ez gyakran 
éppen üyen kiélezett helyzetekben 
megy végbe.

Iknuljuk meg kívülről ezt az igét, 
és legyen hétköznapjaink állandó 
erőforrása: ,^ iz  Úr harcol értetek, ti 
pedig maradjatok veszteg”.

Gáncs Aladár

...ellenségedet
NE FÉLJ SZERETNI...

„Hallottátok, hogy megmonda
tott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld 
ellenségedet. -  Én pedig azt mon
dom nektek: Szeressétek ellenségei
teket, és imádkozzatok azokért, akik
üldöznek titeket... ” Máté 5,43-45.

*
Szorgalmas, jól dolgozó asz- 

szonynak már csak 3 éve volt nyug
díjazásáig. Szerette munkahelyét, 
munkatársai megbecsülték. Örült, 
hogy erről a munkahelyről mehet 
majd nyugdíjba. Egyik nap váratla
nul levelet kapott a főnökétől, aki 
így közölte vele, hogy más munka
körbe helyezi. Ez igen fájdalmasan 
érintette. Tudomása szerint nem 
adott okot arra, hogy rosszabb 
munkakörülmények közé helyez
zék. Nyugdíj előtti védett időszak
ban is van, amikor nem lenne sza
bad elmozdítani megszokott mun
kahelyéről. Mégis megtették. -  
Hamarosan megtudta, hogy a jog
tanácsos fiatal felesége vissza akar 
jönni szülési szabadsága után dol
gozni, ő kérte, hogy az idős asz- 
szony helyére osszák be. A sértett 
munkaügyi búósághoz fordult. 
Hosszú huzavona kezdődött. A 
tárgyalások igen megviselték, kór
házba került. Betegszabadsága 
idején sokszor beszámolt a biblia
órákon, hogy nem tudja, mit te
gyen azzal az ellenségével, akinek 
ő  soha nem vétett semmit. A  gyü

lekezet együtt érzett a méltatlan 
bánásmóddal meggyötört asszony
nyal. Imádság-harcot indított, hogy 
Isten engedje érvényesülni az igaz
ságot. Közel egy évig tartott a búó- 
sági per, mire jogosan visszahe
lyezték régi munkahelyére. Köz
ben másik váüalat kérte, mint jó 
munkaerőt, hogy dolgozzon náluk 
jóval magasabb fizetésért. Ő ezt el
vállalta, és már nem ment vissza 
régi vállalatához többé. A fiatal- 
asszony, 3 kis gyermek anyja be- 
tölthette a keresett állást. De nem 
sokáig. Következő nyáron az asz- 
szony saját kocsijával külföldre 
ment nyaralni. Egy útkeresztező
désben olyan szerencsétlenül ütkö
zött egy másik gépkocsival, hogy 
azonnal meghalt. Félje, kis gyer
mekei megrendült lélekkel búcsúz
hattak hazahozott hamvai mellett.

Ne félj szeretni ellenségedet... 
mert Jézus tanítványai még az el
lenségeinek sem tartozhatnak 
mással, mint szeretettel, .fiiró l is
meri meg mindenki, hogy az én ta
nítványaim vagytok, ha szeretni fog
játok egymást. ” Egyedül a hívő em
ber lehet olyan bátor, hogy még 
üyen nyüvánvaló igazságtalanság 
eüenére is Jézus szeretetét engedi 
uralkodni életében. Mert ezzel a 
szeretettel tud nehéz időben is bé
kességben lenni. Ezzel a szeretet
tel tudja Isten iránti bizalmát meg

mutatni, aki nem csak Judás eseté
ben tett igazságot, de mai ellensé- 
gekkel is megérteti, hogy Ő az 
örök búó. Néha üyen rettenetes 
Isten ítélete.

#
A II. világháborúban a japánok 

Jáva szigetén sok keresztyént meg
kínoztak, sőt meg is öltek. Templo
mokat leromboltak. A  háború be
fejezése után a keresztyének temp
lomaik újjáépítésére gyűjtést ren
deztek. Amikor már sok pénz 
összejött, az egyik idős keresztyén 
azt javasolta, hogy áüjanak bosszút 
a japánokon. A pénz felét küldjék 
el Japánba, hogy ott is épüljenek 
keresztyén templomok és ott is le
gyenek keresztyének, hogy ne le
gyenek többé olyan gonoszok, 
mint amüyeneknek megismerték 
őket. Az egyik evangélikus lelkész 
a háborúban látta az elvadult orosz 
katonák rémtetteit. Azóta napon
ként imádkozik értük, hogy Isten 
adjon számukra megtérést. A bib
liai Ninive lakosai is igen gonoszok 
voltak. Isten Jónást küldte hozzá
juk, hogy hirdesse nekik Isten üze
netét. Jónás igehirdetésére Ninive 
lakói megtértek.

Ne félj szeretni eüenségedet, 
melletted áü a Szentlélek Isten, aki 
nem akaija a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen. A Saulból 
lett Pál apostol élete mutatja, hogy 
a megtért ellenségből lehet a leg
jobb barát. íme így tudott szólni 
Krisztus egykori ellensége: „Né
kem az élet Krisztus... ” Fü 1,21.

Brebovszky Gyula

, A VASÁRNAP IGÉJE
A SÁTÁN LEGYŐZŐJE
Lk 4,31-37

A z ember mindig győzni akar. 
Győztesek szeretnénk lenni a ter
mészettel vívott harcunkban, egy 
megvadult állat támadásával szem
ben és a vélt vagy valós ellensé- 
günk ellenében. Éz persze nem 
mindig sikerül. Sokszor alul mara
dunk, amikor a természet erői 
ránk törnek, a hegyomlás vagy la
vina súlyát nem tudjuk visszatarta
ni, árvizek hömpölygő áradatai el
sodornak hidakat, házakat, embe
reket. Az állatkert rácsai mögül ki- 

I tört vadállat harapását sem tudjuk 
I elhárítani. Az ellenség fegyvere 
I pedig erősebb a két kezünk erejé-

I1 nél. Mit tehetünk? Próbálunk fel
készülni a ránk leselkedő veszé- 

■ lyekre, próbáljuk edzeni magun-

I'  kát, erősebbek, ügyesebbek aka
runk lenni másoknál. Egyik női 
munkatársam önvédelmi sportot 
űz, hogy erőfölényhez jusson. Min
denáron győzni akarunk!

Nem tudjuk elviselni a vesztesé
get. Az említett munkatársam egy 
alkalommal egy 130 küós hatalmas 
hústoronnyal került szembe a küz
dőtéren. Álul maradt, meg is sé
rült, de ma már újra edz, hogy leg
közelebb győztesként kerülhessen 
ki a küzdelemből. Van, aki más
ként reagál a veszteségre. Kis uno
kámmal sakkoztam. Mivel több
ször veszített, egy életre elment a 
kedve a sakkozástól. Pedig ő is 
gyakorolhatna, hogy egyszer jól 
felkészülten győzni tudjon. Az 
életben tapasztalt vereségeink kü
lönböző módon hatnak ránk. Vagy 
arra ösztönöznek, hogy még na
gyobb erőfeszítéssel vegyük fel a 
küzdelmet az eüenséges erőkkel 
szemben, vagy pedig elcsüggedve 
leengedjük a kezünket, és feladjuk 
a küzdelmet. Mindez azért van így, 
mert nem tudjuk elviselni, ha ve
szítenünk kell.

Örülünk, ha győztest látunk. A 
sok vereség látása elkeserít, de a 
győztest ünnepeljük. A  szorító 
mellett szurkolók üdvrivalgása 
nem a kegyetlen küzdelemnek 
szól, hanem a győztest köszönti, 
aki le tudta győzni ellenfelét, meg
mutatta erejét, fölényét. Nem ma
radt alul, győzött. A  böjti úton ha
ladó Jézust sokan nem látták iga
zán győztesnek. A  szenvedő, ke
reszten meghaló Megváltó ma sem 
nagyon szimpatikus sokak számá
ra. Pedig O a sátán Legyőzője. 
Nem véletlenül így: a sátán Legyő
zője! 0  ugyanis az erősebb hata

lom. Az embert az ideig-óráig fog
va tartó szellemi erő, a sátáni hata
lom rabságából csak az erősebb 
hatalom tudja megszabadítani. Jé
zus ebben a mai igében ilyennek 
mutatja magát. Ilyen erős hatalom 
Ő, aki képes győzni ellenségün
kön. Ez lehet ma az örömünk.

Jézus szavának hatalma van. 
Azt, hogy milyen hatalom a szó, 
nap mint nap tapasztaljuk. Sok el
értéktelenedett emberi beszédnek 
vagyunk tanúi, amik nem építe
nek, hanem rombolnak. Viszont 
azt is érzékelhetjük, hogy az embe
ri szó vigasztalni tud, segíteni, ta
nítani képes, erőt tud közvetíteni. 
Jézus szavára a „tisztátalan lélek
től megszállott ember” megszaba
dult megszállottságából. A régiek 
minden emberi nyomorúság, be
tegség, erőtlenség, jóra való képte
lenség, rosszra való hajlandóság 
mögött sátáni erőket láttak. Ezek 
a gonosz erők valóban léteznek 
bennünk, és tönkreteszik életün
ket. Nevezzük ezeket bárminek, 
valójában arra van szükségünk, 
hogy megszabaduljunk tőlük. 
Megszabadulni pedig önerőnkből 
nem vagyunk képesek. Jézus szava 
az a hatalom, amely megszabadít.

Isten igéje teremtő hatalom. Nem 
csupán szabadulást jelent Jézus 
szavának megszólalása, hanem új 
életre való felszabadulást is. Amint 
a teremtés hajnalán Isten szava te
remtő igeként hozta létre ezt a te
remtett világot, úgy áll elő benső 
vüágunkban is az új élet rendje a 
„hatalommal és erővel parancso
ló” krisztusi szó nyomán. A vasár
napi igehallgatás, a mindennapos 
igeolvasás a lehetséges és szüksé
ges módja a bennünk levő gonosz 
erőktől való megszabadulásnak, 
megtisztulásnak. Nem szabad el
mulasztanunk azt a nagy lehetősé
get, hogy ebben a tisztító fürdőben 
újuljon meg naponta lelkünk és 
életünk. Vessük magunkat alá az 
Isten igéje teremtő hatalmának.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, köszönjük, hogy a böjti idő

ben is, szenvedésedre, halálodra emlé
kezve is, győzelmedért dicsőíthetünk. 
Áldunk szavad erejéért, amellyel meg
szabadítasz régi önmagunktól, s új éle
tet, erőt, kegyelmet adsz, új életre segí
tesz. Kérünk, maradj velünk igéd által, 
s ezzel a hatalommal és erővel paran
csoló szavaddal erősíts meg a jóra való 
készségre. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. február 26.

I Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila; 
de 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. (vesperás) 
Balicza Iván; n ., Modort m i .  de. fél 10.
Csizmazia Sándor; Pesthidegtoit, a ,  
Ördögárok u. 9. de. fél 11. Csizmazia 
Sándor; Békásmegyer, Dl.,.Víziorgona u. 1. 
de 9 Verasztó János; Csillaghegy, m ., 
Mátyás kir. u. 31. de. 1 0  Bozóky Éva; 
Óbuda, m ., Dévai B, M. tér de. 10. Bálintné 
Varsányi Vilma; Újpest, HC, Leibstuck 
Mária u. 36-38. de. 10. Blázj; Lajos V Deák 
tér 4 de 9 (úrv.) Geröfi Gyuláné; de. 11. 
(úrv.) dr.'Harmati Béla; du. 6. Zászkaliczky 
Péter; VH., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Na». 
Zoltán-Kflmer György; \ m ,  UUÍi ut M 
de. fél 11. Kertész Géza; VIH., Rákóczi út 
57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszkv Ferenc; 
VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; Vm., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabwy 
Thrnás; 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. (urv.) 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi András; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor. 24. de.
9. D. Szebik Imre; Budahegyvidék, XII., 
Ihrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.T dr. Széchey 
Béla; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fel 
7. dr. Széchey Béfa; XIII., Kassák Lajos u. 
22. de. 10. ifi. Kendeh György; XIII., 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kenden György; 
XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Pestújhely, XV, 
Templom tér. de. 10. Rákospalota, XV, 
Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, XIV, Hősök tere. 
de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fel 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy XVn., Tesse- 
dik tér. de. 9. Ferenczy Zoltán; Rákoscsaba, 
XVII., Péceli út 146. de. 9. Kósa László; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 
11. Ferenczy Zoltán; Rákosliget, XVII., 
Gázon Gyula u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVHI., 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; 
Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
Bencze Imre; Csepel, XXI., Deák tér. de. fél
11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék 
u. 16. de. 11. Győri János Sámuel; Budaörs 
(ref. imaház) de. 9. Győri János Sámuel;

BÖJT 1. VASÁRNAPJÁN (INVO
CAVIT) a liturgikus szín: lila. A 
délelőtti istentisztelet oltár! igéje: Jak 
1,12-15; az igehirdetés alapigéje: Lk 
4,31-37.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1996. 
február 25-én, vasárnap 10.05 órakor 
a várpalotai evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Pintér Mihály lelkész.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán február 26-án, hétfőn 
1330 órakor. Előtte, 13.20-kor evangé
likus korálismertetés lesz.

JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM cím
mel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít Luther Márton életéről a TV 
1. február 24-én és március 2-án, 
szombaton reggel 8 órai kezdéssel.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz.

február 24. szombat: Mit vár tőlünk 
Isten?

február 25. vasárnap: Élő víz- 
cseppek -  Gémes István.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMÉNYEK
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Február 25-én, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban

KRISTÓFI JÁNOS 
(Nagyvárad)

Joh. Seb. Bach és Cesar Franck 
műveket orgonái.

A belépés díjtalan.

Munkatársi hitmélyítő hétvégét ren
dez az EKE (Evangélikusok Közös
sége az Evangéliumért) a szendi pa
rókián március 8—10-ig. A jelentke
zőket 8-án du. 4-ig várjuk. Részvételi 
díj 1.000,- Ft. Jelentkezés március 1-ig. 
Selmeczi Lajos 2890 Táta 2. Feszty 
Árpád u. 14. vagy telefonon 34/383- 
819.

A Diakóniai Testvérközösség 1996. 
március 7-9. között Gyenesdiáson 
csendesnapokat tart. Részvételi díj: 
1.500,- Ft. Szervezi: Varsányi Ferenc 
pécsi otthonigazgató.

BÖJTI ESTEK KELENFÖLDÖN 
A sorozat címe: AZ IGAZI BÖJT 

február 29. Bencze András -  Mi a 
bűn? (Ézs 58,1-2) 

március 7. Koczor Miklós -  Miért 
böjtölünk? (Ézs 58,3-5) 

március 14. ifi. Bencze Imre -  
Törd össze a jármot! (Ézs 58,6) 

március 21. dr. Hafenscher Károly 
-  Oszd meg kenyeredet! (Ézs 58,7) 

március 28. Madocsai Miklós -  
Ruházd fel a mezítelent! (Ézs 58,7) 

(XI. Bocskai 10. Tanácsterem, 
csütörtök esténként 18 órakor)

Országos Papné Csendesnapot tar
tanak március 23-án, szombaton 10-17 
óra között a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. Jelentkezés 
március 15-ig az Északi Egyházkerület 
Püspöki Hivatalánál (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 24.) Részletes 
programot később közöljük.

A Keresztyén Értelmiségi Kör 
(Budahegyvidéki Evangélikus Egyház 
-  Budapest, XII., Ikrtsay Vilmos u.
11.) legközelebbi ülésén, 1996. február 
26-án, hétfőn 18 óra 45 perckor POZS- 
GAY IMRE egyetemi tanár, politoló
gus A nemzeti egység szükségszerűsége és 
lehetőségei címmel fog előadást tartani.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a 
Rendezőség.

KŐBÁNYA
Február 25-én du. 4 órakor szeretet- 

vendégségen ifi. dr. Fabiny Tibor tart 
előadást „Luther Márton egyházfogal
ma” címmel. Szolgál a gyülekezet Ká
polna kórusa Regős Imre vezetésével.

BÉCSIKAPU TÉR
1996. március 3-án du. 6 órakor 

MOTETTÁS ISTENTISZTELET lesz 
a templomban. Ez az alkalom része 
annak a sorozatnak, amely istentiszte
let keretében ismerteti Bach hat nagy 
motettájának zenei, bibliai, teológiai 
tartalmát (ehhez a kórus élőben rész
leteket mutat be), majd az igehirdetés 
után a teljes motetta felcsendül. Már
cius 3-án: Bach: Fürchte dich nicht (Ne 
félj...) és Komm, Jesu, komm (Jöjj 
Jézusom, jöjj) motettái hangzanak el a 
Cantus Corvinus Énekegyüttes előadá
sában. Vezényel Klembala Géza. Igét 
hirdet: Hafenscher Károly.

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet soron következő előadása a 
missziói tanfolyam keretében március 
2-án lesz „Szükség van-e ma is misz- 
szionáriusokra?” címmel. (Kálvin tér 
7. II. emelet). Előadó: dr. Anne-Marie 
Kool igazgató.

SZÜLETÉS
Baranka György és Baranka Mária 

(Sipos Mária) lelkészeknek 1996. 
január 23-án GYÖRGY nevű első gyer
mekük született. „Mert Istened leszek, 
és utódaidnak is” lMóz 17,7b

Verasztóné Magyar Melinda és Ve
rasztó János lelkészeknek János Márk 
nevű második gyermekük született. Az 
Úr áldása legyen az újszülöttön.

Apróhirdetés
A piliscsabai Bétel Missziói Otthonba szívesen 

fogadnánk egy olyan középkorú, esetleg nyugdíjas, 
magányos nőt, aid a konyhai és egyéb háztartási 
munkában aktívan segíteni tudna. Elhelyezést, tel
jes ellátást tudunk biztosítani. Jelentkezés: Bétel, 
Piliscsaba 2081 Széchenyi út 8-12. Tfel.: 26-375-218

VI. kerületi 1 szoba hallos komfortos bútorozott 
telefonos lakás megbízható hívő fiatal részére 
kiadó. Hosszú távra, azonnali költözéssel. Tfel.: du. 
1-323-444.

Megbízható evangélikus fiatalember BC 
kategóriájú gépkocsi-vezetői jogosítvánnyal elhe
lyezkedne. Tfel.: 285-05-14.

Eladó egy jó állapotú fénymásológép 65 000 Ft
ért. Érdeklődni lehet: Kelenföldi Egyházközség, 
XI., Bocskai u. 10.1-812-159 t

Felújított harmónium eladó. Tfel.: (85)351-368

Óbudán csinos szoba fürdőszobahasználattal 
kiadó 13 000 Ft-ért. Tfel: 188-2056.

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.
(960070/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3400 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 38 USD 
légipostával: 43 USD 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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TEMPLOMOK

ÜNNEP ELEKEN

MÉG NEM ELÉG...

Gondolj Uram 
irgalmadra...

Zsolt 25,6
Dávidnak ez a zsoltára sok emberhez azért van 

közel, mert beleérzi a maga, e világi szenvedését, 
talán üldözött voltát Dávid üldözöttségébe. Még 
inkább elmélyül sok ember szívében ez az azono
sulás, ha arra is gondolunk, hogy a hívő ember 
számára idegen kell legyen ez a bűnös világ, és el 
kell ettől határolnia magát. Hidjuk, mindig voltak 
kegyes csoportok, amelyek kivonultak ebből a vi
lágból és magányosságba, remeteségbe vagy szigo
rúan elzárt közösségekbe húzódtak e gondolatuk 
hatására.

Böjt lelki csendjében jó átgondolnunk ezért 
igénk útmutatását ebben a dologban, mert úgy 
értjük meg Jézus intését a keskeny útról, mely az 
életre visz és kevesen taláják meg azt (Mt 7,14). 
Nem túlzás tehát, ha borotvaélen lévőnek látjuk 
ezt az utat.

Igaz -  halljuk az intést -  ne szeressétek ezt a vi
lágot, és amik abban vannak. Mégsem szabad fe
lednünk, hogy Jn 3,16-ban halljuk: Isten úgy sze
reti ezt a bűnös világot, hogy érte kész Egyszülöt
tét adni, hogy megmentse. Az ige testté létele, az Ő 
mérhetetlen szeretetének, mentő akaratának cso
dája.

Azt is olvassuk lKor 3,21 és lTim 4,4-ben, hogy 
a keresztyén ember éljen a világ javaival. Isten e 
teremtett világában adja nékünk mindazt, ami a 
test és élet számára szükséges, étel, ital, öltözet és 
otthon ajándékát Itt adja a természet szépségé
nek csodás kincseit, amiken sokszor ámulva ál
lunk meg. Itt a(lja a kultúra javait, ami által ké
nyelmesebb, szebb lehet az emberi életünk, ha 
mindezzel az Ő akarata szerint élünk. Ezért adha
tunk hálát e világért, amiben Isten otthont rendelt 
nékünk.

A keresztyén ember hát illeszkedjen bele a világ 
remijébe. (Mt 22,21) Jézus maga mondja itt, mivel 
tartozunk a világ remijének, de el nem feledve so
hasem, amivel a világ Iferemtő Urának, az Isten
nek tartozunk és amit Luther a Kis Kátéjában 
olyan tömören így ad elénk: Az Úristent minden
nél jobban féljük és szeressük és csak Őbenne bíz
zunk.

Szorosan kapcsolódik ehhez az is, hogy a ke
resztyén ember e világban nem feledheti el misz- 
sziói felelősségét. Tüdva Jézus küldő szavát 
(tegyetek tanítvánnyá minden népet...) és látását 
a világot illetően, hogy már fehér a tájék az ara
tásra. Gyakran feledjük el ezt a küldetést

E világból, amely bizony sokszor nem érti meg 
Isten népe útját, nem kimenni kell, nem elhagyni 
kell, hanem bízó hittel járni abban, amit Jénis 
ígért követőinek, azt, hogy megőriz e világban.

Ha így imádkozzuk a mai vasárnap igéjét: Gon
dolj Uram irgalmadra (Jn 15,17), akkor elmosó
dik gondolatainkban, hogy ezt az üldözött Dávid 
imádkozza, hanem átragyog Dávid arcán egy má
sik arc, Aki ejött e világba és felvette mindenki 
gondját, betegségét, üldözöttségétj bűnét, és maga 
lépett a szenvedő helyébe, mint az „Ur szolgája”. 
Róm 5,8 szerint abban mutatta meg irántunk való 
szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt ér
tünk, amikor még bűnösök voltunk. Előtte mond
juk ki e vasárnap igéjét szívünk reménységével: 
Gondolj Uram irgalmadra...

-  m -  y.

LUTHER IGEHIRDETÉSÉBŐL
Vegyetek példát rólam. A búcsúval és minden pá

pistával szembeszegültem, de erőszak nélkül, egyedül 
Isten Igéjét tejesítettem, azt hirdettem és írtam, 
egyebet nem tettem. Ez működött, amikor aludtam, 
amikor wittenbergi sört iszogattam az én jó Philipp 
Melanchthon barátommal és Amsdorffal, ez tette a 
pápaságot olyan gyengévé, amilyen kárt még soha egy 
fejedelem vagy császár nem tett benne. Magam sem-

61. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 
1996. MÁRCIUS 3. 

BÖJT MÁSODIK 
VASÁRNAPJA

Böjtöltessük nyelvünket 
A nyelvnek böjtje  a  hallgatás. 

Ez az erény annyit jelent, 
mint csak  akkor é s  annyit beszélni,

amennyit kell, 
amennyire a s z e r e t e t  indít.

Bánk József

■ ■ ■ ■ ■

Ezen a címen tartott előadást dr. Reinhard Frieling 
professzor, a németországi Bensheimi Felekezettudo- 
mányi Intézet igazgatója február 6-án, a Fasori Gim
názium dísztermében. Itt tartotta évi beszámoló köz
gyűlését az Ökumenikus Tanulmányi Központ és en
nek keretében hangzott el előadása, melyben az öku- 
mené világméretű kérdéseivel foglalkozott.

Az ökumené kérdéseit a közösség oldaláról közelí
tette meg. A 16. században szétszakadt a közösség. 
Mégis: a hit lényeges dolgaiban erősebb a közösségi 
tényező, mint a hitvallási szétválasztás. Az ellentétek 
ugyan megmaradtak, de az elítélések elmaradnak. A 
mi megítélésünk szerint a 16. században nem egyház- 
szakadás történt, hanem valljuk a kontinuitást. így kell 
néznünk az egész egyháztörténetre is. Azt is megálla
píthatjuk, hogy a damnatio-k (elítélések) a hitvallási 
iratainkban a mai katolikus egyházra nem vonatkoztat
hatók.

Az egyház emberek közössége, akik Isten igéjét 
hallgatják. Az egyház Krisztust képviseli -  hogyan te
szi ezt? Nem keresztyén az a felfogás és szólam, hogy 
„Jézus igen -  az egyház nem”. Isten igéje hallgatásá
hoz hozzátartozik a közösség. Valamiféle zsinati (kon-

ciliaris) közösségre szükség volna, a pápával együtt, 
de nem az ő „fősége” alatt. Vajon ez elegendő volna? 
Egy dolog mindenesetre fontos a mai ökumenében: a 
nyitottság a másik felé. Gyakorlati dolgokban jól lehet 
és tudunk is együttműködni. Sok lehetőség van az 
ökumenikus közösségre a családokban, más közössé
gekben, istentiszteleteken és a hitoktatásban.

Az Ökumenikus Ihnulmányi Központ működésé
ről, célkitűzéseiről dr. Tóth Károly püspök, az ÖTK 
elnöke tartott beszámolót. Széles ölelésben mutatta 
meg, mennyi ökumenikus probléma vár teológiai 
tisztázásra. Ilyen pl. az elmúlt 40-50 esztendő törté
néseinek teológiai feldolgozása „az isteni kinyilat
koztatás fényében”, felülről kapott bölcsességgel. 
Trianon 75. évfordulója nyomán felmerülő teológiai 
kérdés is megválaszolásra szorul: „hogyan viszonylik 
az egyház katolicitása (egyetemessége) univerzális 
jellege, a nemzeti, a helyi egyházak felekezeti és etni
kai megosztottságához.” A mennyei polgárság és a 
földi állampolgárság egymáshoz való viszonyának 
tisztázása, ez a feladat. „Sokat hallani manapság »ke
resztyén értékekről« és a nemzeti és keresztyén jel
zők összekapcsolásáról a nacionalista jellegű vádas

kodások és uszítások során, amelyek térségünkben 
veszedelmesen mérgezik az itt élő népek egymáshoz 
való viszonyát.”

A világméretű ökumenikus helyzetet nézve, meg 
kell állapítani, hogy a római katolikus egyházban je
lentős ökumenikus fejlemények bontakoztak ki az 
utóbbi időben. A II. Vatikáni Zsinat nagy változáso
kat hozott. Ezeket figyelve és értékelve kell végez
nünk tanulmányi munkánkat a jövőben.

Külön megbeszélést és értékelést hozott a beszá
moló azon része, mely a múlt évi kecskeméti Ökume
nikus Konferenciát méltatta. (Erről részletesen beszá
moltunk a konferencia után lapunkban is.) A konfe
rencia nagyon értékes előadásai és dokumentumai a 
közeli hetekben jelennek meg magyar, angol és né
met nyelven.

Az ÖTK megalapításának ötödik évfordulóján há
laadással állt meg a közgyűlésen részt vevő szép szá
mú hivatalos és érdeklődő gyülekezet. Köztudomású, 
hogy múlt évben Baráti Társaság is alakult az ÖTK 
kereteiben, tagjai közül sokan jöttek el és vettek részt 
a hálaadásban és előrenézésben.

tszm
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Orömünnep Albertiben
Nem volt különleges vasárnap január 14-e, mégis 

örömünnep lett Albertiben.
Ezen a vasárnapon találkozhatott a gyülekezet először 

főpásztorával, D. dr. Harmati Béla püspökkel. A püspök 
kíséretében ott volt dr. Frenkl Róbert országos felügyelő, 
Szemerei Zoltán főosztályvezető, valamint ifi. Kendek 
György diakóniai ügyvivő-lelkész. Örömünnep volt azért 
is, mert ezen a vasárnapon adta át rendeltetésének a püs
pök a szeretetotthon új konyháját, mely háromszáz adag 
elkészítésére alkalmas, mellyel biztosítható a gyülekezet 
összes intézményének ellátása.

A hagyományosan zsúfolt templomban az istentiszte
let elején Roszik Mihály ny. lelkész -, akinek ez a nap volt 
hivatalos szolgálatának utolsó napja -  örömmel és meg
hatóban köszöntötte a püspököt és kíséretét. Köszöntője 
nem szokványos köszöntés volt. Rövid mérleget készített 
arról a 43 évről, melyet a gyülekezetben töltött családjá
val együtt.

Elmondta, olyan időben kezdte a szolgálatot, amikor 
az egyháznak nem sok becsülete volt, sőt több oldalról is 
akadályozták az evangélium szolgálatát. Mégis hálaadás
sal vallhatott arról, hogy Albertiben folyamatos volt a fej
lődés a hirdetett és megélt evangélium által. Mindig volt 
hitoktatás. Folyamatosan épült és gyarapodott a gyüleke
zet. Folyamatosan fejlődött a szeretetszolgálat. A kezde
ti mini otthon mára már ötven idős, rászoruló ember el
látását, gondozását tudja biztosítani. Azt is örömmel 
mondta el, hogy minden fejlesztés, építés önerőből tör
tént, vagyis a gyülekezet maga akart tovább lépni. -  Ez is 
jelzi a lelkész aktív, néha „rámenős” szolgálatát is. -  Az 
utolsó 5-6 évről elmondta, hogy felgyorsult a gyülekezet 
élete, illetve fejlődése. Ma már egyházi óvoda gondozza 
a kicsinyeket, egyházi általános iskolában nevelik a jövő 
nemzedékét, folyamatosan bővüld szeretetotthonban 
gondoskodnak az idősekről. Három vendégház országos 
és nemzetközi hírt is szerzett, ahol pihenésre várnak fo
lyamatosan vendégeket. A most felavatásra kerülő kony
ha pedig teljes ellátást tud biztosítani az összes intéz
ménynek és több mint 40 alkalmazottjának. Végül el
mondta azt is, hogy nyugodt szívvel adja át a következő 
naptól a szolgálatokat utódjának, ígérve segítő támogatá
sát.

D. dr. Harmati Béla püspök a vasárnap igéje alapján 
szólt arról a szolgálatról, mely egyházunkat és benne gyü
lekezeteinket kötelezi a helyi és ökumenikus szolgálatok
ra. Személyes hangon szólt arról is, hogy mi volt az oka 
annak, hogy püspökként csak most van itt először a gyü
lekezetben. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a fe
lénk kegyelemmel közeledő Krisztusban lehet megoldani 
életünk Kérdéseit.

Az istentisztelet keretében köszöntötte a gyülekezetei 
dr. Frenkl Róbert felügyeld, kiemelve az oktatás terén el
ért eredményeket. Istentisztelet után végigjártuk a gyüle
kezet intézményeit. Az általános iskola tanulói tanterme
ikben várták a püspököt és egy-egy énekkel köszöntötték 
a vendégeket, közben beszámoltak arról, hogy milyen 
munka is folyik az iskolában. Olyan felnövekvő nemze
dék tanulhat itt, mely hazájának, egyházának hűséges 
tagja lehet. A tanári kar felkészültsége is biztosíték erre. 
-  Ez igaz az óvodára is. -

Az új konyha ünnepélyes avatása után megkóstolhat
tuk az ott készült ételeket is ünnepi ebéd keretében. 
Ezen az együttléten újabb köszöntések hangzottak el, 
melyek előremutató tanácsokat és kéréseket is tartalmaz
tak.

Sok ilyen örömünnepet kívánok Albertinek és egész 
egyházunknak.

IQ. Kendeh György

mit nem tettem, az Ige vitte véghez és érte el mindezt 
Ha féktelenséggé jártam volna el, Németországot 
nagy vérfürdőbe vittem volna, akkor Wormsban szín
játékot játszottam volna, hogy a császár ne legyen 
olyan biztos a dolgában. De mi lett volna ez? Bolond
ság lett volna. Nem tettem semmit, az Igét hagytam 
cselekedni.

Második prédikáció, Invocavit utáni hétfőn: 1522. 
március 10. (Ford.: Szebik Zsófia)

Böjt -  bűnbánat ideje. Segítségül ajánljuk hétről hétre a gyónó kérdéseket. 
Meditáljunk együtt!

„BÁNOD-E IGAZÁN BŰNEIDET?”

Kit bánt a bűn?!
Látszólag felesleges szószaporítás

nak tűnik a második gyónókérdés. 
Ha az elsőben már megváltottuk bű
neinket, nem természetes, hogy bán
juk is azokat? Sajnos egyáltalában 
nem természetes, hogy a bűn meg
váltásából őszinte bűnbánat követke
zik. Elég, ha a rendőrségi műsorok
ban nyüatkozó bűnözők nyilatkoza
taira gondolunk, akik nem egyszer 
szinte kéjes büszkeséggel, „szakmai 
gőggel” mesélik el, hogy kivel mit és 
hogyan tettek... Sokszor a legcseké
lyebb bűnbánatnak sincs nyoma. Va
lós kérdésre keresünk választ cí
münkkel: kit is bánt valójában a 
bűn? Erre az egyetlen súlyos kérdés
re hármas feleletet kapunk.

Az első, legkézenfekvőbb válasz, 
hogy bűnünk azt bántja, akivel szem
ben elkövetjük. Az elsőszámú „sér
tett” az az áldozat, akit megkárosí
tunk, becsületébe gázolunk, életére 
törünk. Nyilvánvaló, hogy a jog vilá
gában ez alapján lehet megkülön
böztetni az alperest és felperest. A 
Tízparancsolattal „átvilágított” éle
tünk, a gyónókérdések nyomán, egy
értelműen a vádlottak padjára kerül. 
Lelki szemeink előtt konkrét arcok

jelennek meg, akik a mi önzésünk, 
szeretetlenségünk áldozatai. Mi nem 
általában vagyunk vétkesek, nem „az 
emberiség ellen” követünk el nagy 
bűnöket, melyeket valamilyen nem
zetközi bíróság kell, hogy kivizsgál
jon, hanem mellettünk, körülöttünk 
élők a sértettek, az áldozatok. Ha 
böjtben merünk egy kis időt szakíta
ni az őszinte önvizsgálatra, akkor 
minden bizonnyal rátalálunk azokra, 
akiket valóban megbántottunk.

De nem állhatunk meg ezen a 
ponton, mert Isten igéje továbbve
zet, mélyebb önvizsgálatra indít. 
Ágendánkban a gyónókérdéseket 
követő egyik imádság ezzel a megle
pő vallomással kezdődik: „Uram, Is
tenem! Vallom előtted, hogy bűnös 
vagyok. Minden bűnömmel ELLE
NED vétettem...” Ez az a felisme
rés, amit a Bibliában talán Dávid ki
rály fogalmazott meg a legtisztáb
ban, miután Nátán próféta segítségé
vel felismerte, hogy amikor visszaél
ve királyi hatalmával, szabad utat en
gedett parázna vágyainak, akkor 
nemcsak emberek ellen vétett. Az 
őszinte bűnbánat egyik legmegrendí- 
tőbb dokumentumában, az 51. zsol

tárban így vall: „Mert tudom, hogy 
hűtlen voltam, és vétkem előttem 
van. Egyedül ellened vétkeztem, azt 
tettem, amit rossznak látsz...”

A bűn elsőrenden Isten elleni 
„merénylet”, az O rendjével szembe
ni lázadás, engedetlenség. Amíg a 
bűnnek ezt a vertikális dimenzióját 
nem ismerjük föl, addig érvényben 
maradhat a „bölcs” emberi felisme
rés: „csak az a bűn, amire rájön
nek...” Ezzel szemben áll a tékozló 
fiú mély felismerése, aki a disznóvá
lyú mellett döbben rá a bűn kettős 
csapdájára: „ Vétkeztem az ÉG ellen és 
teellened..."  Az igazi bűnbánat azért 
tölt el mély szomorúsággal, mert fel
ismerem, hogy nemcsak embereket 
bántottam meg, hanem Istent is 
megszomorítottam.

S végül van még egy harmadik sér
tett is a mi „bűnügyünkben”. Nem
csak Isten és embertársam ellen vé
tek, de önmagam ellen is. Sajnos er
re kevesen és ritkán jövünk rá. A 
bűn, mely látszólag csak kifelé, más
felé, felfelé, tehát Isten felé irányadó 
támadás, nagyon hamar visszaüt, ér
vényesül egyfajta „bumerángeffek
tus”. Talán felesleges sorolnom azo
kat a szenvedélybetegségeket, me
lyekből konkrét bűnök fakadnak, de 
ugyanakkor az önpusztítás, öngyil
kosság rafinált formái is egyben.

Lehet, hogy ezektől a szélsőségek
től mentesnek tudjuk magunkat, de 
érdemes odafigyelni Pál meglepő fel
fedezésére, aki egy izgalmas terüle
tet, a pénzhez való viszonyunkat 
érinti Timóteushoz írott levelében, 
ahol többek között ezt olvassuk: 
„minden rossznak gyökere a pénz sze
relme, amely után sóvárogva egyesek 
eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat 
okoztak önmaguknak. ” A pénz, Ady 
Endre képével élve, a „disznófejű 
nagyúr” bűvöletében élő társadal
munkban érdemes lenne komolyan 
megrágni az apostol idézett sorait...

A bűn tehát önbántás is, noha az el
lenkezőjének látszik. A „Hazug és 
Embergyilkos”, ahogy Jézus jellemzi a 
Sátánt, ugyanis elhiteti, hogy akkor le
szek szabad és boldog, ha Isten ellen 
lázadok, semmibe véve az Ő érték
rendjét, akaratát. De jól ismerjük a 
következményeket: a bűnesettel az 
ember a legnagyobbat éppen önmaga 
ellen vétette, hiszen amikor nemet 
mondott az Istenre, az Életre is nemet 
mondott és a halált „választotta”...

Ebből a zsákutcából kínál szaba
dulást a bűnbocsánat evangéliuma. 
Ennek a kivezető útnak lehet fontos 
mérföldköve a második gyónókér
désre adott őszinte válasz: „Bánom, 
igazán bánom, amit Isten és ember, s 
nem utolsó sorban önmagam ellen vé
tettem!”

Gáncs Péter

ÖKUMENIKUS KAPCSOLATAINK
Január 15-21. között D. dr. Harmati Béla püspök Genfbe látogatott 

a Lutheránus Világszövetség meghívására, hogy a genfi központ mun
katársaival és az európai egyházak képviselőivel előkészítsék a Buda
pesten 1996. december 9-12. között összehívott Európai Evangélikus 
Püspöki Konferenciát.

SZLOVÁKIÁI LÁTOGATÁS
Február 10-13. között D. dr. Harmati Béla püspök és Táborszky 

László békéscsabai esperes a Szlovákiai Evangélikus Egyház meghí
vására Pozsonyba látogattak. Tárgyalásokat folytattak dr. Julius Filo 
püspök-elnökkel és az egyház vezető munkatársaival. Vasárnap Har
mati püspök a pozsonyi magyar istentiszteleten prédikált, Táborszky 
László esperes pedig a szlovák istentiszteleten szolgált. Meglátogat
ták Felsőszeliben a megnyitás előtt álló új szeretetotthont, a Teológiai 
Fakultást és más egyházi intézményeket. Fogadta őket dr. Ján 
Sloboda, a Szlovák Parlament Vallásügyi Bizottsága elnöke.

A  szlovákiai egyház vezetőivel szándéknyilatkozatot írtak alá a két 
egyház együttműködéséről a teológiai oktatás, az iskolai oktatás és a 
szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák gyülekezetek életének 
segítéséről (énekeskönyvek, új fordítású Bibliák, vallásos irodalom 
cseréje) és egymás kölcsönös segítéséről az ökumenikus kapcsolatok 
terén. Ezt elősegíti, hogy mindkét püspök saját országában az Egyhá
zak Ökumenikus Thnácsának elnöke is.

ÖKUMENIKUS PERSPEKTÍVÁK MA
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Nyomok a hóban
• Nyomokat látok a hóban:

rókáét, nyálét,
apró madarak lába nyomát. 
Mikor keresztezhették egymást?
Mi játszódott itt le korábban?
A nyomok mesélni kezdenek.
Az indiánok nemcsak hóban képesek 
nyomokat felfedezni.
Apró jelekből kiolvassák, 
hogy valaki kényelmesen sétált, 
szaladt, vagy éppen megállt.
Ügy olvasnak a talajról, 
mint egy nyitott könyvből.
Istenem, sokan állítják, hogy a világ 
telis-teli van a Te nyomaiddal.
Segíts, hogy felfedezzem őket!

TEMPLOMI SETA -  KICSINYEKNEK

A perselypénz
Zsuzsa néni épp a perselypénzt számolja. így neve

zik azt a pénzt, amit istentisztelet után az emberek a 
templom kijáratánál levő perselybe, tálba vagy kosár
ba helyeznek. Sokan szívesen adnak abból, amijük 
van, mert hálásak érte Istennek. Az így összegyűjtött 
pénzzel azután azokon lehet segíteni, akik nélkülöz
nek. Senkinek sem kötelező pénzt tenni a perselybe. 
Csak az ad, aki szívesen teszi, és csak annyit, ameny- 
nyit nélkülözni tud.

Zsuzsa néni elmeséli nekünk, mi mindent lehet ez
zel a pénzzel csinálni. „A mai keresztelő perselypén
zét egy gyermekotthonnak adjuk. Ott olyan gyerekek 
élnek, akiknek nincsenek szüleik. Lehet, hogy ebből a 
pénzből kap valamelyik gyermek játékot vagy cipőt.”

Az idősek otthonában is örülnek, ha adományt 
kapnak a gyülekezettől. Máskor meg a templom 
rendbentartására fordítják a perselypénzt. Nemrég 
festették újra, és a tetőt is javítani kellett, hogy ne áz
zon be. Télen tüzelőt kell vásárolni, hogy ne fázzanak, 
akik az istentiszteletre, vagy a hittanórára jönnek. El
végre dideregve nehéz figyelni az evangéliumra.

„Értitek már, milyen fontos, hogy vannak, akik szí
vesen adnak pénzt a perselybe? Mi is sok jót kapunk 
Istentől. Megvan mindenünk' amire szükségünk van. 
Ezért hálásak lehetünk Istennek, és segíthetünk máso
kon, akiknek kevesebb van, mint nekünk. A  felnőtt 
gyülekezeti tagok egyházfenntartást is fizetnek. Ebből 
fizeti, az egyház az alkalmazóttait így segítik, elő,, hogy 
a Jézusról szóló örömhír ma is hangozzék közöttünk.”

FERI BÁCSI JATEKAI

„Bibliai lapszemle”
Sokszor olvasható újságokban helyesbítés, ha 

mondjuk egy korábban megjelent cikkben valamit 
helytelenül, hibásan közölnek. A most induló játékso
rozatban rátok vár a feladat, hogy megtaláljátok a hi
bákat. Bibliai történeteket közlünk úgy, ahogyan az 
újságok tudósíthattak volna róluk akkor, ha lettek 
volna újságok. Beküldendők a melléfogások és azok 
helyesbítése. íme az első cikk:

Fantasztikus gyógyulás
Nemrégiben közöltük a szomorú hírt, hogy Naamán, 

Izrael kiváló hadvezére leprás lett. Ezúttal nagy öröm
mel számolunk be olvasóinknak a vezér csodálatos

gyógyulásáról. A  rendkívüli esemény úgy következett be, 
hogy Naamán, egyik szolgája biztatására, Ezékiel prófé
tához fordult segítségért. A  próféta nem engedte be házá
ba á leprást, hanem szolgájával azt üzente neki, hogy fü- 
rödjön meg háromszor a Jordánban és meg fog tisztulni. 
Naamán először vonakodott, mert semmiféle gyógyító 
erőt nem tulajdonított a Jordán vizének, de végül mégis 
megtette, amit a próféta tanácsolt. Amikor harmadszor

merült a Jordánba, 
testéről eltűntek a 
lepra foltjai, s ő  tel
jesen egészségesen 
lépett ki a folyóból. 
Katonái, szolgái ki
törő örömmel fo 
gadták, ő  maga pe
dig hálás szívvel tért 
vissza a prófétához, 
és köszöneté jeléül 
pompás ékszereket 
ajándékozott neki.

JÁTÉKTÁR
Ez a játék a résztvevők megfigyelő képességét teszi próbá

ra. Egy asztalon különféle tárgyakat helyezünk el, majd az 
egészet letakarjuk. Fontos, hogy a résztvevők ne lássák, ami
kor a tárgyakat előkészítjük: A játék úgy kezdődik, hogy meg
határozott időre, mondjuk 10-15 másodpercre mindenki sze
me láttára levesszük a lepelt a tárgyakról, majd újra letakar
juk azokat. A.játékosok feladata az, hogy minél több tárgyat 
felírjanak, persze csak azután, miután azok újra le vannak'ta- < 
karva. Azt is játszhatjuk, hogy közben eltávolítunk egy tár
gyat a lepel alól, és a második„fellebbentéskor” azt kell meg
mondani, hogy mi hiányzik.

Humorzsák
A  misszionárius a pokolról beszél az eszkimóknak:
-  Borzasztó hideg van ott és rettenetes fagy -  mondja. 
Misszionárius társa félrehívja és szemrehányást tesz

neki, amiért így elferdíti az igazságot.
-  De kérlek -  védekezik az előbbi -, ha azt monda

nám, hogy a pokolban meleg van, mindannyian oda 
akarnának kerülni

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

BÖJT 2. -  REMINISCERE
Böjt második vasárnapján így hangozhatott a 

Reminiscere zsoltár először magyarul. A XV. szá
zadi első magyar nyelvű fordítást a Döbrentei-kó- 
dexből idézzük.

„Uram, emlékedéi te könyörülísedrűl, és te 
irgalmidrúl, kik öröktűi fogván vadnak, Én ifjúsá

gomnak vídkezetit és én tudatlanságimot ne 
emléhedd, Uram tennen jóságodért emlékezzél 
rúlam, te irgalmadént Úr édös és kegyes és egye
nes azért úton vétkezőknek törvényt ad, szelídeket 
ítéledbe igazgat, kegyeseket ő utaira tanít.” (Zsolt 
25,6-9.)

Ki a társunk?
— Elmélkedés az emberi kapcsolatokról —

Kapcsolat.
Eszembe jut egy kép. Tópart, 

egy kisfiú áll a víz mellett, és do
bálja be a kavicsokat a tóba. 
Ahogy az apró kövek csobbannak 
a vízbe, hullámok csapnak fel kör
körösen. A csobbanás helyétől sor
ra jönnek kifelé ezek a körök, és 
ami belül volt, az pár pillanat múl
va már külső lesz, és az foglalja 
magába az összes többit. Az, ami 
addig csak apró része volt az 
egésznek, egyszerre keretet adhat 
a teljességnek. De nézhetem úgy 
is, hogy ami az előbb még szorosan 
a központhoz tartozott, az később 
eltávolodik az egész lényegétől.

Valahogy az emberi kapcsolatok 
is ilyenek. Néha megerősödik egy- 
egy családi, baráti, szerelmi, mun
katársi viszony az idő múlásával, és 
elmélyül a dolog, viszont ugyanúgy 
felszínessé is válhat, eltávolodhat
nak egymástól az addig egymás 
számára fontosnak hitt emberek.

Miért van ez így? Talán azért 
nem ápoljuk ezeket a kapcsolato
kat, mert idővel teljesen más lett 
fontos a számunkra? Ha éppen 
nem váltunk közömbössé a világ 
iránt, akkor önzők lettünk. Mai 
társadalmunk, civilizációnk veszé
lye a sikerért, a hatalomért, az 
anyagi javakért folytatott verseny- 
futás. A világ értékrendje kifordí
tott. Az embert arra ösztönzi, hogy 
magának keresse a hasznot, ennek 
következtében megvet és elutasít 
másokat, akik nem a céljait szol
gálják. Védőfalakat emel maga 
köré'és Végül felfegyverkezik, hogy 
még jobban megvédhesse önma
gát. Ez az út azonban á pusztulás
ba visz, és nagy ára van. Minél erő
sebb a siker felé való orientáltsá
gunk, annál jobban elszigetelődhe
tünk barátainktól, családunktól, és 
magányosak lehetünk.

Ijesztő a mai társadalom képe. 
Szakadékok tátonganak sikeresek 
és sikertelenek között, gazdagság 
és nyomor között. Alapvetően 
azonban ott a probléma, hogy az 
emberi közösségek nem valódi kö
zösségek.

Valóban nem azok? Mitől em
ber az ember? Miért több bármi
lyen teremtménynél?

Az ember emberségében pont 
az a vágy fejeződik ki, melyben kö

zösségre kíván lépni a másik em
berrel. Nem eltávolodni igyekszik 
a másiktól, hanem a másik ember 
felé fordítani magát.

Gondoljunk csak Exupery Kis 
hercegére! Tidom, furcsának tűn
het az emberi kapcsolatok között a 
róka megszelídítéséről, illetve a 
rózsa iránt érzett felelősségről írni, 
de szerintem pontosan erről szól 
az egész. Szeretném mindannyi
unk szívére helyezni azt az őszinte
séget és természetességet, amilyen 
az ő viszonyuk volt. Legfőképpen 
felelősek vagyunk embertársain
kért! Hinnünk kell egymásban, 
fontos, hogy a bizalom legyen a vi
szony alapja! A  keresztyén etika 
mértékadója a „norma parancs”, 
az ember hite az emberekben. Ez 
az utolsó „gyökér” a hitben, ami 
abban az isteni tettbe vetett hitben 
elevenedik meg, amely az embe
rekben képes munkálkodni. Ez az 
alapvető képességére és szükség- 
szerűségére utal, amely a másik 
emberrel való közösség keresésé
ben realizálódik.

Ez a közösség viszont legyen 
őszinte! Ne kelljen az egyik sze
repből a másikba bújnom, egyik le
vetett álarc után a másikat felven
nem, egyik eldobott énem helyett 
sorra a sokadikat felöltenem... Ne 
kelljen! Ha már magamat is becsa
pom, hogyan fordulhatnék tiszta 
érzelmekkel a többi ember felé, és 
az Isten felé?

Egyáltalán, mi alapján válasz
tom ki azokat az embereket, akik
re rámosolygok egy nap reggelén, 
vagy akiktől elfordulok mogorván, 
durcásan, vagy csak egyszerűen ér
dektelenül, közömbösen? Fontos, 
hogy senkit se soroljak be kategó
riákba, ne degradáljak valakit egy
szerűen fogyatékosnak, ne nézzek 
le senkit csak azért, mert más. A 
másság elfogadása nagyon nagy 
kérdés. Mennyire tudunk tolerán
sán viselkedni a különböző sérül
tekkel? Mert vannak. És hazug az 
a kép, amelyik állandóan csak az 
élet napos oldalát tükrözi. Viszont 
be kell látnunk, hogy ennek na
gyon dús táptalajt szolgáltatnak a 
médiák, a reklámok, amelyek 
mind a boldog, sikeres és gazdag 
életet mutatják az embereknek. 
Úgy világítják meg az emberi kap

csolatokat és az ember életét is, 
mintha problémáktól és tragédiák
tól mentes lenne. Pedig dehogy! 
Főleg napjainkban! Amikor már a 
nagy szabadságunkban nem tud
juk, mit csináljunk, és sok valós 
problémával pont nem szembesü
lünk. Az erkölcsök romlása, a sza
badság-fogalom szabadosság 
irányba való elmozdulása mind azt 
támasztja alá, hogy valami nincs 
rendben. Hiszen amikor már ke
resztyén körökben is egyre több a 
házassági elválás, egyre több a 
tönkrement családok és kapcsola
tok száma, amikor a radikális, de 
ugyanakkor szeretettel és néhol 
humorral elmondott jézusi szó 
egyre idegenebbnek hangzik, ak
kor az egész szemléletmódon kell 
változtatni. Amíg az tűnik sze
münkben abnormálisnak, amit 
Krisztustól például a Hegyi Be
szédben hallhatunk, akkor még 
elég sokáig nem várhatjuk el ma
gunktól, hogy odaadjam valakinek 
a felsőruhámat is, amikor az alsót 
kéri... (Mt 5,40)

Szembe kell néznünk ezekkel a 
nehézségekkel! Mindannyiunknak 
van keresztje, ami természetesen 
nyomja a vállunkat, fáj tőle a dere
kunk, de nem tehetjük le. Jézus is 
erre szólít fel bennünket Lk 9,23- 
ban, és ő nagyon jól tudja ezt. Hi
szen ő már végigjárta ezt az utat. 
Sőt visszajött. Azóta is itt van kö
zöttünk. Ézzel nyílott meg egy tel
jesen új dimenzió előttünk, Vele 
lesznek szabályosak a körök a 
csobbanó vízbén, Vele együtt tu
dunk szégyen nélkül egymás sze
mébe nézni, és azt mondani szere
tettel: Őrülök, hogy vagy, Testvér!...

Mesterházy Balázs

CSUKA ZOLTÁN:

Balzsam
Vigyázó, meddig a sötét, ez a 
mély?
Meddig tart még az éj? 
Beszé(j!

Remélj, a kozmosz csupa fény! 
A nap ragyog s majd hozzád is 
elér.
Ne félj!

Megnyílt a Huszár Gál Papír- és KönyvesboltSAJTÓOSZTÁLYUNK KIADVÁNYAI
Ismertetjük ez évi kiadványainkat, hogy előre tudjunk 

takarékoskodni és beosztani, kiválasztva azokat, melyek 
legjobban érdekelnek.

Vízkereszt ünnepén Csepregen volt ökumenikus isten- 
tisztelet és emlékezés az 1621-es vértanúkra. Az elhang
zott igehirdetések, előadások teljes szövegét egy füzetben 
jelentetjük meg. Még húsvét előtt megjelenik! Sokan kér
ték — most eleget tudunk tenni a kérésnek -  a korábbi 
Balikó-Cserháti: „A megrepedt nádat nem töri el” című 
betegeknek szóló áhítatos könyvet. Az egyházi néprajz 
köréből megjelenik Hernád Tibor gyűjtése szintén az el
ső félévben.

Teológiai tárgyú kiadványaink lesznek a következők: 
Bonhoeffer Krisztus követése c. összefoglaló művét né
metből lefordítva adjuk ki. Dr. Cserháti Sándor az
1. Korintusi levél magyarázatával gyarapítja korábbi 
kommentár sorozatunkat. D. Veöreös Imre könyve: Az 
Újszövetség színgazdagságáról összefoglaló mű a biblia
teológia köréből.

Régi kívánság, hogy adjunk imádságos könyvet 
Dr. Hafenscher Károly korábban kiadott imádságos 
könyvét, mely Lutherral együtt imádkozásra tanított, a 
jubileumi év alkalmából újra kiadjuk, kibővítve újabb 
imádságos kötetrésszel és ezzel a címmel: „Uram, van 
valami mondanivalóm Néked”. Ugyancsak a Luther ju
bileummal függ össze az a sokak által keresett, de már 
elfogyott könyv, melyet most második kiadásban jelente
tünk meg: dr. Prőhle Károly: Luther négy hitvallása. 
Amikor Luther halála évfordulójára emlékezünk, méltó, 
hogy azt a négy hitvallást vegyük újra elő, mely az ő ere
deti munkája volt. Gottfried Voigt: Was die Kirche lehrt 
c. katekizmusszerű művét németből fordíttattuk le, ez is 
kiadásra kerül az év folyamán és nagyon alkalmas lesz 
egyéni tanulmányozásra éppúgy, mint bibliaórai közös
ségekben való megbeszélésre.

Lelkészek, gyülekezetek számára fontos tudni, hogy az 
új Agenda -  változatlan -  kiadása készül. Most két kötet
ben jelenik meg és tartalmazza az új Miatyánk, és hitval
lási szövegeket, valamint a kottás részeket.

Természetesen kiadjuk az év második felében szoká
sos két, évenként megjelenő kiadványunkat, az Útmuta
tó 1997. és az Evangélikus Naptár 1997. címűt. Remél
jük, hogy mindenki megtalálja kiadványainkban a neki 
kedveset és megfelelőt.

Tóth-Szöllős Mihály

Kissé megkésett tudósítás ez, hiszen a Huszár Gál nyom
dászreformátorról elnevezett könyvesboltunk még a múlt év
ben, reformáció ünnepén kezdte meg szolgálatát. A  megnyi
tás feletti öröm azonban nem csökkent azóta sem, s ezt az 
örömet szeretném lapunk olvasóival is megosztani.

A bolt Budapest belvárosában, a Deák téri templom 
frontján, az egyházi múzeum mellett nyílt meg. Épületünk
nek ezt a részét korábban a gimnáziumunk helyén műkö
dött általános iskola használta politechnikai műhelyként, 
de egy időben kiutalták a munkásőrség raktárának is. A De
ák téri gimnáziummal együtt „hazakerült", így sorsáról sza
badon lehetett dönteni

A elöntés lehetett volna haszonelvű. A  helyiség Budapest 
egyik legforgalmasabb pontján szép anyagi forrása lehetett 
volna gyülekezetünknek, s vele a gond is kevesebb: csak ki 
kellett volna adni A gondolatnak mégsem adott hangot 
senki sem a gyülekezet szűkebb vezetőségében, sem a pres
bitériumban. Mert „mit használ ugyanis az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall?” 
(Mk 8,36). Itt pedig küldetésünket hanyagoltuk volna el, ha

a döntésben nem kapott volna mindenek felett való elsőbb
séget az evangélium terjesztése a könyv, a betűk segítségével 
is. Ez a törekvés igazolódott azzal is, hogy ugyanez a szán
dék megfogalmazódott egyházunk Sajtótanácsában is. Hi
szen bizonyára senki előtt nem kell hangsúlyozni mit jelent 
egyházunk élete számára az, hogy egy egyházi könyvesbolt 
nyílhatott Budapest központjában, a Metro közlekedési cso
mópontjának kijáratával szemben, amelynek hatása és 
szolgálata reménységünk szerint messze túlnyúlik majd gyü
lekezetünk határain. Ezért vállalta fel a Deák téri gyülekezet 
presbitériuma, hogy közegyházi segítség nélkül saját erőfor
rásaiból hozott nagy anyagi áldozattal és sok idői ráfordítás
sal hozza létre ezt a vállalkozást, lemondva évi több millió 
forintos biztos bevételről is. Mindennél fontosabb volt szá
munkra az a missziói cél amelyet a könyvesbolt szolgálatá
tól várunk

A  könyvesboltnak ezt a küldetését emelte ki a bolt ünne
pélyes megnyitóján dr. Hafenscher Károlyné, gyülekeze
tünk presbitere is, aki a könyvesbolt közvetlen irányítását 
végző Huszár Gál Kft. ügyvivői feladatkörét vállalta fel. A  
missziót három vonatkozásban is hangsúlyozta. Elsődleges 
értelmében a bolt szolgálatával is hinteni a jó hírt, hogy élő 
Urunk drága Megváltónk van. A másik a keresztyén légkör 
missziója, hogy aki ide betér, megérezzen valamit abból a 
szerétéiből, amelyet mi Urunktól kaptunk Végül a minőség 
missziója, hogy mindaz jelen legyen, ami szép és jó  Isten 
csodálatos világában, mindaz, ami szebbé, jobbá, színvona
lasabbá teheti tudásunkat, egyéniségünket, egész embersé
günket.

Szeretnénk tehát a könyvesboltban egyrészt együtt látni és 
tartani mindazt, amit ma a keresztyén lelkiség terén érték
nek tekinthetünk Ezért vásárolhatók meg Sajtóosztályunk 
kiadványai mellett az Ordass Lajos Baráti Kör, a Luther 
Szövetség az Evangélikus Múzeum, a MEVISZ, a Herme- 
neutikai Kutatóközpont, a FÉBÉ kiadásában megjelent 
könyvek, a FÉBÉ által forgalmazott bibliai játékok, kifes
tők keresztek és egyéb kegytárgyak is, valamint magánki
adásban megjelent teológiai irodalom, egyházi video- és 
hangkazetták egyházi hanglemezek, folyóiratok és újságok

is. Ugyancsak jelen vannak a református Kálvin Kiadó által 
forgalmazott Bibliák és könyvek, és más egyházak kiadvá
nyaiból is mindazok, amelyek terjesztése összhangban van a 
könyvesbolt evangélikus jellegével. Másrészt ugyanígy meg
találhatók a kultúra értékei is, hiszen az üzletben nem egy
házi kiadványok, irodalmi és művészeti könyvek is kapha
tók a Corvina, az Európa, az Akadémiai, a Kossuth és más 
kiadókkal kötött szerződések alapján, valamint papír- és 
írószerrészleg is van.

A  tervek közé tartozik, hogy az egyre bővülő könyvvá
laszték mellett a könyvesbolt egyházunk egyik lelki-szelle
mi műhelye is legyen. Máris volt benne két sajtóbemutató: 
a Luther Szövetség itt mutatta be a Magyar Luther Köny
vek sorozatának legújabb kötetét (Előszók a Szentírás 
könyveihez), de itt volt egyházunk új folyóirata, a Credo 
bemutatója is. Egy kis asztallal, székekkel berendezett sa
rok a könyvekkel való ismerkedést segíti, de beszélgetések
re, találkozásra is lehetőséget ad, amellyel egyre többen él
nek.

Az ünnepélyes megnyitón a könyvesboltot a külföldön 
tartózkodó D. dr. Harmati Béla püspököt is helyettesítve D. 
Szebik Imié püspök áldotta meg. Egyházi könyvesbolt meg- 
áldása Agendánkban nem szerepel, így az elhangzott áldás 
személyes, belső örömből fakadt: ,A z Úrnak szentelt legyen 
ez a könyvesbolt az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Áldott le
gyen mindenki, aki átlépi küszöbét, hogy a könyvekben a 
kultúrát, és a Könyvek Könyvében az élő Urat keresse. Á l
dott legyen mindenki, aki e hajlékban szolgál Istenünknek 
és embertársainknak hittel és szeretettel, türelemmel és segí
tőkészséggel. Használja fel Istenünk e könyvesboltot is evan
géliuma terjesztésére és általa sokak üdvösségére Jézus 
Krisztus által nemzedékről nemzedékre. Amen."

Az áment én is hittel és reménységgel ismétlem meg. Isten 
áldását megtapasztaltuk a kialakítás időszakában is, és am 
nál nagyobb kívánságunk nem lehet, mint hogy a könyves
bolt szolgálata ezután is Tőle áldott legyen. Amen, úgy le
gyen.

Zászkaliczky Péter

A Huszár Gál Papír- és Könyvesbolt címe:
1052 Budapest, Deák tér 4. Tfelefonszám: 266 6329. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-18, vasárnap 10-13.
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ökumenikus imahét
(Előző számunk beszámolójához 

még egy cikk érkezett.)
Szegeden jubileumi ünnepség 

volt az ökumenikus imahét kereté
ben. Immár 60 éve, hogy elkezdő
dött a történelmi egyházak között 
az egységtörekvés. Ezalatt a 
hosszú idő alatt megszokta Szeged 
népe, hogy az alkalmakat a Hon
véd téri Református templomban 
tartjuk. A szerdai nap azonban ki
vételnek számít, mert akkor egysé
gesen a Rókusi Római Katolikus 
Tfemplomban vagyunk. Csütörtök 
estén az imaheti alkalom után kö
zös ifjúsági óra volt a templom 
alagsorában. A városban élő kü
lönböző ifjúsági közösségek talál
kozhattak egymással.

A vasárnaptól vasárnapig tartó 
ökumenikus rendezvényen minden

nap más vezette a liturgiát és hir
dette az igét. A római katolikus 
egyház részéről rendszeresen Gyu
lai Endre megyéspüspök szolgált. 
Uj, örömteli kezdeményezésnek 
számított, hogy a ferences rendi 
szerzetes is részt vett a szolgálatok
ban. A Jelenések könyvének 3. fe
jezetéből I  a megadott textusok 
alapján -  szólt Isten szava hozzánk.

Az imahétnek volt két állandó 
imája, amit minden alkalommal 
közösen elmondtunk. Az első ima 
az ortodox keresztények imaköny
véből így hangzott:
„Mennyei Király, Vigasztaló 
Igazságnak Lelke, aki mindenütt

jelen vagy
és mindeneket betöltesz, minden

javak
kincsestára és az élet adományozója,

jöjj és lakozzál mibennünk, és
tisztíts

meg minket minden szennyfolttól, és 
üdvözítsd, jóságos, a mi lelkünket!"

A második ima Roger testvér 
imája volt.

Az imahét utolsó alkalma úrva
csorái istentisztelet volt. Együtt 
vehettek úrvacsorát azok az embe
rek, akik egész héten együtt imád
koztak és énekeltek. Már hagyo
mány az, hogy az evangélikus litur
gia szerint történik ilyenkor a gyónás 
és az úrvacsoraosztás. Liturgiánk 
szépségére ilyenkor mindig rácsodál
koznak a többi egyházak tagjai.

Örömmel voltunk együtt Isten 
jelenlétében egy héten át. Isten ál
dása kísérje további közös munkán
kat az egyházak közeledésében.

Tóth Attila

Budapesti evangélikus templomok
Kőbánya részére a templom története és leírása számítógépes szövegszer

kesztővel készült, ezúttal a szokásos német és angol nyelven kívül finnül is. 
A különböző nyelvekre a cím melletti kis zászló hívja fe l a figyelmet. A  ma
gyar szöveget a templom homlokzatának, a finnét az oltárkép másolatának 
miniatűr festménye díszíti. A  négy szöveg két, vékony aranykeretbe foglalt 
üveg alatt az előtér falán, szemben a bejárattal fogadja a templomba lépő
ket. Mind a négy szöveget nyomtatott, illusztrált, nyelvenként más színű szó
rólapon haza is vihetik emlékbe.

4. A Kőbányai evangélikus templom

Története
A kőbányai lelkészkor meg

szervezésével egy időben szüle
tett a templom építésének gon
dolata. 1910-től a református 
templom adott otthont az evan

gélikus istentiszteletek számára 
is. A  főváros később hozzásegí
tette a gyülekezetei a mai temp
lom telkének megvásárlásához. 
Majba Vilmos lelkész áldozatkész 
kitartó szervező munkájával gyűj
tésből és egyházi adóból terem 
tették elő az építkezés költségeit. 
1928-ban pályázatot hirdettek 
templom építésére. A  nyertes 
Frecska János műépítész kapta 
meg a jogot az építkezés vezeté
séhez is. Az alapkőletétel 1930 
tavaszán volt. 1931. október 4-én 
felszentelték a templomot, elké
szült a papiak is. A  belső beren
dezés özv. Kleckner Lászlóné bú
torgyárából származik, 'a főbejá
rat kapuja és a padok ajándék
képpen. Orgonája 1960-61-bén 
készült Stach Mihály pécsi orgo
naépítő műhelyében. A II világ
háborúban megrongálódott a 
templom, tornya leomlott. 1956- 
ban belövések érték, károsodott a 
homlokzat és a kupola. 1990-re

restaurálták, ekkor kapta vissza 
közel eredeti formáját..

Leírása
A háromszög alakú telken kör 

alaprajzú templom áll. Az épület 
egyes részei közötti átmenet íves 
vonalakkal történik. Az épület vö
rös téglából készült, úgynevezett 
Rohbau. Alagsorában kultúrte
rem. A szimmetrikus kialakítású 
templom főtengelyében épült a to
rony, melyet kis kupola alakú sisak 
borít. A templomteret lapos kupo
la fedi. Ablakai hosszú, keskeny 
téglalap alakúak.

Az utcai főbejárati kapun át az 
előcsarnokba, onnan néhány lép
csőn a templomtér szintjére érünk. 
A belső kör alakú tér sugara mind
össze 13 m. Nagyon jó a templom 
megvilágítása. A jó fényhatást a 
fehér és sárga ablaküvegek össz
hangja fokozza. Az oltártérig ter
jed a fal hajlását követő, körbefutó 
karzat, mely a két ablaksor között 
vonul végig.

Az oltár fölött Van D ych Krisz
tus a kereszten című festményének 
1941-ben készült másolata látható. 
Az oltártér'és a gyülekezeti tér ta
lálkozójában jobbra a hatszögletű 
szószék, balra az ugyanilyen for
májú, de valamivel kisebb keresz
telőmedence áll, anyaga sárgás
barna márvány, rózsaszínű szegé
lyezéssel. A berendezést egyszerű 
fapadok egészítik ki.

Kovács Mária
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Ünnep Eleken

Liptákné Gajdács Mária, Táborszky László és Hernád Tibor

Gyula alatt, a román határszélen 
van ez a 12.000 lakosú község. Ró
ni. katolikus bajor telepesek. Egy 
evangélikus élt benne: Istvánfy La
jos. 1946 tavaszán a németek felét 
kitelepítették az akkori Nyugat-Né- 
metországba. Helyükre telepesek 
kerültek. Főleg Békés megye ura
dalmi cselédei, szegényei. Felvidék
ről kitelepített magyarok és Erdély
ből menekültek foglalták el a meg
üresedett házakat. Ezek között volt 
kb. 700 evangélikus. Két nagy álta
lános iskolája volt. Az igazgatók le
vélben kérték Ordass Lajos püspö
köt, hogy a kb. 200 evangélikus 
gyermek hitoktatásáról gondos
kodjon. Akkor még kötelező volt a 
hitoktatás.

Ebben az időben én budahegy- 
vidéki (XII. kerületi) káplán vol
tam. Miután két lelkész nem fogad
ta el a gyülekezet szervezését, en
gem kért fel a püspök ennek a 
munkának az elvégzésére. 1946. 
szeptember 20-án estefelé érkez
tem meg. Nem tudtam, hol fogok 
aludni, mert se templom, se paró
kia nem volt. Egy öreg sváb néninél 
laktam 5 hónapig albérletben. A re
formátusoknak már volt egy nagy 
házuk, aminek két utcai szobájából

imaterem lett, a többi pedig egy er
délyi menekült lelkészcsalád ottho
na. Öt hónap múlva mi is kaptunk 
egy nagy házat, amit hasonlókép
pen alakítottunk át. Addig a refor
mátusokkal közösen tartottuk az is
tentiszteleteket. Felváltva. Egyik 
vasárnap a református lelkész, má
sik vasárnap pedig én szolgáltam. 
Nagy békességben éltünk.

Ez az ország egyetlen telepes
gyülekezete. Az elmúlt évben fel

újították belülről. Sokan sokat tet
tek azért, hogy az imaterem szép 
legyen. Ruttkayné különösen sok 
áldozatot és munkát adott.

Az újraszentelés és az igehirde
tés szolgálatát Táborszky László 
püspökhelyettes végezte. A  liturgi
át a gyülekezet lelkészével, Lip
tákné Gajdács Máriával közösen, s 
a gyülekezet születésének történe
tét én ismertettem.

Hernád Tibor

Családi hagyományból és a 
szakirodalomból tudom, hogy 
1859-ben, a Bach-korszak rette
gett időszakában dédapám és ba
ráti köre elhatározta, hogy a meg
félemlítés és minden nehézség el
lenére saját erőből állítanak szob
rot a szülőváros és a nemzet halál
listára írt fiának, Petőfi Sándornak. 
Ezért az iparosokból, gazdaembe
rekből, papokból és tanítókból 
összegyűlt disznótoros vacsorán 
dédapám egy kalappal körbejárta 
az asztalt, és mindenki abba dobál
ta bele e nemes célra szánt össze
get. Amikor megszámolták, kide
rült, hogy a terv megvalósításához 
ez kevés. Ugyanerre a következte
tésre jutottak a második kalapozás 
után is. Ám amikor harmadszorra 
is belététte mindönki szívét-lelkét 
a nemes gyűjtésbe, már egyben 
volt a szükséges összeg. Amikorra 
elkészült a világ legelső Petőfi- 
szobra, a bekövetkezett politikai 
enyhülés folytán már föl is állíthat
ták Kiskőrösön.

Még nem elég...
Tem plom építés D unaújvárosban

Hasonlóképpen jártak az evan
gélikusok is Dunaújvárosban. A 
diktatúra évtizedeinek lélekölő fá
sultsága után fölocsúdva 1992-ben 
nagy lelkesedéssel fogtak hozzá az 
50 millió forintos templomépítke
zéshez. Emberi számítás szerint 
kevés esélyük volt az eredmény
hez. Hiszen minden kispénzű csa
ládra több százezer forintos teher
vállalás jutott még akkor is, ha 
közben igen sok más gyülekezettől 
és egyéni adakozóktól is kaptak 
hozzájárulást. A lehetetlen tehát 
megvalósulni látszott, de „ember 
tervez, Isten végez!” A szükséges
nek vélt pénz összegyűlt ugyan, de 
-  mint kiderült -  az infláció miatt

•• -ez-még nem'elég. Minden óvatos' 
számítás ellenére oly mértékben 

' emelkedtek "tíz építőanyagárak, 
hogy további milliókra van szük
ség.

Ne engedjük meg a kárörven- 
dőknek, hogy a dunaújvárosiak 
minden képzeletet fölülmúlóan ál
dozatkész csapatának templomá

ból a honfoglalás 1100. évforduló
ján a kitűzött időpontban hiányoz
zanak a padok, a harang, vagy az 
orgona. Újabb segítséget kémek 
ezért sürgősen azoktól, akik már 
eddig is adtak, de felekezetektől 
függetlenül azoktól is, akik eddig 
még nem tudtak az egész város dí
szét és ökumenikus egyházzenei 
hangversenytermét is jelentő 
templomépítésről. Bizonyosodjon 
be ismét Berzsenyi ódája: „Nem 
sokaság, hanem lélek, s szabad nép 
tesz csuda dolgokat!” Segítsük őket 
nemes törekvésükben! A pénzado
mány postán vagy bankátutalással 
bármilyen pénznemben eljuttat
ható a következő címre: „Evan- 

• gélikus Centrumért” Alapítvány 
Dunaújváros, OTP Bank 11736037- 
20538985. Az adakozók nevét a 
gyülekezet megörökíti. Az ado
mány összege az adóalapból le
vonható. Ne feledjük: >yA jókedvű 
adakozót szereti, segíti és megáldja 
az Isten!"

Dr. Adám Sándor

A Leprások Világnapja Családkongresszus Budapesten
Ebben az évben is január utolsó 

vasárnapján emlékeztünk meg azok
ról az embertársainkról, akik lepra- 
betegségben szenvednek. Szerte a vi
lágon ezen a napon imádkoznak a 
betegekért, orvosokért és ápolókért 
is.

Budapesten a pasaréti református 
gyülekezet templomában gyűltünk 
össze, hálát adni és beszámolni az el
múlt év eseményeiről.

Meghívásunkra Herta Burgstaller 
osztrák ápolónő tartott vetítettképes 
előadást és tett bizonyságot munká
járól. Kamerunban, a manyemeni 
leprakórházban 10 évig dolgozott és 
elmondása szerint élete legszebb 
éveit töltötte ott a betegek között. A 
tolmácsolás kedves szolgálatát Hefty 
Gyöngyi testvérünk végezte. Dr. Do
bos Károly ny. református lelkész, a 
magyarországi Lepramisszió vezető
je üdvözölte a munkatársakat és ven
dégeket. További munkára biztatta a 
megjelenteket. Örömmel hallgattuk 
a budai baptista gyülekezet énekka
rának színvonalas énekeit.

A sajtó többfelé hírül adta, hogy 
ezt a fertőző betegséget az évezred 
végére már nem kell komolyan ven
ni, annyira lecsökken a betegek szá
ma. Ezzel szemben a statisztika ki
mutatja, hogy évi 600 ezer új beteget 
fedeznek fel és ma is 6 millió leprás 
beteg, nyomorék, vak és elöregedett 
testvérünk várja a segítséget a vüág 
minden részén az egészségesektől. 
Ők nem tudnak magukon segíteni. 
Külön gond, hogy a beteg gyermekek 
száma igen nagy, őket nemcsak gyó
gyítani, de iskoláztatni is szükséges.

A leprabacilus több évig lappang
hat a szervezetben, ezért fontos 
munka a szűrés, a betegek felkutatá
sa. A helyzet megváltozott, a legtöbb 
beteget a világ óriás városainak kol
dusai között lehet megtalálni és nem 
az őserdőben. Ezek az embertársa
ink nincsenek sehol nyilvántartva, 
ezért nagy a feladat.

A leprabetegség ma már gyógyít
ható. Szerte a világon kiterjedt háló
zat tart fenn kórházakat, és telepeket 
létesít. Vannak önfeláldozó orvosok,

ápolók, akik néhány évet, vagy teljes 
életüket e betegek gyógyítására ál
dozzák.

Országunkban 22 éve folyik lepra
missziós munka. Vidéken és Buda
pesten 88 evangélikus gyülekezet tá
mogat bennünket a felekezetek kö
zött. Ökumenikus alapon dolgozunk, 
minden héten elküldünk 25-30 cso
magot, benne új lepedőt, törölközőt 
és sebkötöző fáslikat. A betegek na
gyon hálásak a magyar asszonyok ál
tal készített fáslikért, küldenek fény
képeket, hogy lássuk, fel is használ
ják ezeket.

Buzdítjuk gyülekezeteink tagjait, 
kapcsolódjanak be munkánkba. Bár

kinek van egy kis ideje, pénze, kéz
ügyessége, örömmel fogadjuk a se
gítséget. Szívesen adunk felvilágosí
tást. Címünk: Budapest 1151, Alagi 
tér 13. Hétfőn és kedden délelőtt 
mindenkit szívesen látunk.

Úgy kezdjük el az 1996-os évet, 
hogy hálát adva az eddigi áldásokért, 
reménykedünk Urunk megsegítő ha
talmában. Jézus Krisztus a leprabe
tegekhez különös szeretettel lehajolt 
és tanítványainak ezt a parancsot ad
ta:

„Betegeket gyógyítsatok, poklosokat 
tisztítsatok ” (Mt 10,8). ■

Czirbusz Endréné

JELENTKEZES A NYÁRI KANTORKEPZO 
TANFOLYAMOKRA

A fóti Kántorképző Intézetben idén nyáron is három tanfolyamot 
szervezünk:

Időpont: részvételi tanfolyamvezető: 
d(j:
9000 Ft Bence Gábor
9000 Ft Ecsedi Zsuzsa
12000 Ft dr. Balás István

1.1996. június 22.-júl. 6 (15 nap);
II. 1996. július 13.-27. (15 nap);

III. 1996. augusztus 5-24. (20 nap);
Jelentkezési határidő: 1996. április 28. Jelentkezési cím: 2151 Fót, 

Berda J. u. 3.
A jelentkezéshez kérünk mellékelni lelkészi ajánlást, valamint rövid 

összefoglalást a jelentkező eddigi zenei tanulmányairól és gyülekezeti 
tevékenységéről. A felvételről mindenkit levélben értesítünk.

Kérjük a gyülekezetek vezetőit, hogy rászorultság esetén támogas
sák a jelentkezőket: ne kényszerüljön távol maradni anyagi okok mi
att senki sem a tanfolyamokról!

Kérjük a gyülekezetek természetbeli adományait is, hisz az élelmi
szerárak igen megemelkedtek. A Fótra szállításról -  előre egyeztetett 
időpontban -  természetesen a Kántorképző gondoskodik. (Otthonve
zető: Gulyás Erzsébet; tel.: 27-358 060)

Segítségüket előre is köszöiyük!tje
Felhívjuk gyülekezeteink vezetőinek figyelmét arra, hogy a Kántor

képző Intézet Mandák Otthona a munkaév folyamán igénybe vehető 
csendesnapok, konferenciák, ifjúsági táborok rendezésére. Fót és a fő
város közelsége miatt az épület alkalmas a Budapestre látogató cso
portok elszállásolására is. 40-45 fő kényelmes elhelyezésére van lehe
tőség, de kisebb csoportokat is.szeretettel fogadunk. Egynapi szállás- 
díj háromszori étkezéssel: 600 Ft.

Jelentkezni lehet Gulyás Erzsébetnél; 2151 Fót, Berda J. u. 3., tel.: 
(27)358 060

A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOÉ) június 21-23 
között tartja Budapesten III. Csa
ládkongresszusát. Ä kongresszus a 
millecentenárium eseményeihez 
kapcsolódik, előadásai között 
ilyen címeket találunk: A magyar 
család és a magyar történelem 
(Nemeskürty István), Anyanyel
vűnk és a család (Kányádi Sándor), 
A  közösség és bölcsője, a család 
(Reynaud Michel-Marie), és Az ez
redforduló kihívásai és a család 
(Gál Péter). Kevés előadás lesz, in
kább a csoportos megbeszélésre 
fordítanak több időt.

Családokat hívnak -  tehát gyer
mekekkel együtt, akiknek őrzésé
ről, illetve foglalkoztatásáról kü
lön gondoskodnak. De jelentkez
hetnek fiatalok is, akik tudatosan 
kívánnak felkészülni családi éle
tükre, valamint családsegítők, 
gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó lelkészek, orvosok, pe
dagógusok, nevelési és szociális 
ügyekkel foglalkozók.

Jelentkezéseket erre a címre 
várnak: Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete 1056 Budapest, Márci
us 15. tér 8. I. em. (Telefon: 117- 
4909) Jelentkezés után küldenek

tájékoztatót és befizetési csekket. 
Aki március 31-ig postára adja a 
csekket, az a kedvezményes árat fi
zetheti be rajta: 5 fős család 
4.000,- minden további gyermek 
600,- egyéni résztvevő 1.000,- Ft. 
Látogatónak napijegy 400,- Ft. Az 
időpont utáni irányárak a követke
zők: 7.000,- további gyermek 
1.200,- egyéni 2.000,- Ft. Határo
kon túli érdeklődőket is kérik, idő
ben jelentkezzenek s tőlük -  ha je
lentkeznek március 31-ig -  a hely
színen is a kedvezményes díjat fo
gadják el az átutalási nehézségeik 
miatt.

PROTESTÁNS KÖR 
alakult Gyulán 1996. január 27-én, 
melynek célja a protestantizmus ha
gyományainak, értékeinek, szellemé
nek ápolása, fejlesztése és közkinccsé 
tételei A kör lehetőséget kíván térem- 
teni arra, hogy a Gyulán élő protestáns 
értelmiségiek és minden érdeklődő a 
tudományos, művészeti, közéleti, gaz
dasági, oktatási és teológiai kérdések
ről protestáns szellemiségű megvilágí
tásban a szakma legjobb képviselőitől 
kaphassanak tájékoztatást. Próbálja 
segíteni a protestáns egyházak mégúju- 
lását, a keresztyén küldetés betöltését 
és a felekezeten belüli önszerveződést.

A l l  tagú az elnökség: 7 református, 
2 baptista és 2 evangélikus taggal -  az 
utóbbiak: dr. Kovács Pál László és 
dr. Wagner József.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A KDNP Országgyűlési Képviselő- 

csoportja elnökségének tagjai 1996. 
február 14.-én találkoztak a Magyaror
szági Evangélikus Egyház vezetőivel.

A találkozón áttekintették az egyhá
zak és a társadalom problémáit és az 
országgyűlési törvényalkotási folyamat 
kérdéseit, különös tekintettel az egyhá
zak szociális tevékenységére.

A  Fasori Evangélikus Gimná
zium dísztermében (Budapest, 
VII. Városligeti fasor 19-21.)

1996. április 13-án szomba
ton de. 10 órától -  du. 4 óráig 
tartjuk

a hitoktatók IV. találkozóját.
Jelentkezés: dr. Muntag An- 

domé fasori lelkésznél márc. 25- 
ig. 1071 Budapest, Damjanich 
u. 28/b. T: 322-28-06.

GOMBOS LAJOS
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII.. Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

Harang- és toronyóra-villamosí
tás, toronyzene vagy harangozó
automata a ráadás.

ORBÁN JÓZSEF, Gyomaendrőd 
5500 Bocskai u. 31. Tel.: 66-386- 
840.

Az Evangélikus Országos Múzeum 
közli, hogy Luther Márton halálának 
450. évfordulója alkalmából Gulyás 
Ferencné (Nagykanizsa) levelezőlap 
adományából kiállítás látható Luther 
Márton életéről. Megtekinthető már
cius 20-ig.

TO RO N YÓ RÁK
KAPCSOLÓÓRÁK

HARANGOZOGEPEK
CT.: Kovács Jenő 

8 000  Székesfehérvár, K ossuth u. 6. 
T Ű R  E L  Te,/Fex: 2 2 /312-235

C é g ü n k  á lta l k é sz íte tt
mechanikus berendezések + legkorszerűbb 
német elektronika = kitűnő ár/teljesltmény viszony 
Legkorszerűbb rádióvezérlésO Ffi óra a templom 
minden elektromos kapcsolási féladatait ellátja: 
Toronyóra mutatók léptetése, harangok ütése, 
szellőzés, harangozás, kapcsolása, fűtés, 
világítás, klíma, orgona,
KAPCSOLÓÓRÁK
legmodernebb német órákat forgalmazzak éa feltzereljQk

Egy h tn n g h o z: 15000,-
ké t "  18000.-
három " 35500-
négy  " 43500. •

órAink kvarc és rádióvezéreltek

HARANGOZÖGÉPEK:
-E u ró p áb an  Jól bevált m o to ro s  harangozógép: 
E lek tron ikusan  vezére lt gyo rsító  é s  
fékező b eren d ezésse l a szív m egkö tése nélkOI ■  
az  ad o tt harang  len g ésszám ára  beállítva. ^  
Ideálisan  i  nagy harangokhoz, ekár 8000  kg-lg  I s  

Kedvezd fizetési feltételek I
Cégünk a PERROT némát toronyóragyár képviselőit



r -------- NAPRÓL
I Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy 
I Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még 
I bűnösök voltunk. Rom 5,8.

VASÁRNAP A katonák felöltöztették Jézust bíbor
ba, tövisből font koronát tettek fejére, és elkezdték 
köszönteni: „Üdvözlégy zsidók királya!” Nádszállal 
verték a fejét, leköpdösték és térdhajtással hódoltak 
előtte. Mk 15,17-19. (Mk 12,1-12; Róm 5,1-11; 
Zsolt 123). Csakugyan a zsidók királya áll előttünk: 
az Isten. A köszöntés igaz. Annak ellenére, hogy 
akik kiejtik e szavakat, maró gúnnyal mondják, 
röhögnek, s nem hisznek a legkevésbé sem abban, 
hogy csakugyan a legcsekélyebb mértékig is valóban 
király volna. így van ez ma is!

HÉTFŐ Mindenki vétkezett és híjával van Isten di
csőségének. Ezért Isten ingyen teszi őket igazzá 
önmaga előtt, az ő kegyelméből, a Krisztus Jé
zusban való váltság által. Róm 3,23—24 (Zsid 
11,8-10; Mk 10,32-34). Felmerül sokakban, hogy az 
első állítás: „mindenki vétkezett”, nem is igaz, csak 
az egyházi tanítás és az életidegen papi beszédek 
kötelező tartozéka, hiszen nem mindenki kerül 
börtönbe, vannak még úgymond „rendes emberek”.
Én csak annyit mondok: ne a Büntető Törvény- 
könyv szerint ítélj, hanem olvasd el a szeretet paran
csait, a Hegyi Beszédet, az lKor 13-at, és akkor gon
dolkozz el azon: ki a bűnös, és mit jelent a meg
váltás.

Evangélikus Élet 1996. március 3.

RA
minden héten hallja a jelenvaló földi, és az eljöven
dő mennyei Jeruzsálemről szóló igehirdetést.

SZERDA Ki tudná elmondani, milyen hatalmas a 
ÚR, ki beszélhetné el minden dicső tettét? Zsolt 
106,2 (Jób 2,1-10; Mk 10,46-52). Senki. Avagy 
mégis? lé  mit gondolsz Jézusról? Es a Lélekről? Es 
mit mond erről a Szentírás?

CSÜTÖRTÖK Tfeljes bizonyossággal reményked
jetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus 
megjelenésekor kaptok. lPét 1,13 (lMóz 14,17-20; 
Mk 11,1-11). Nem elbizakodottság és nagyképűség 
azt hinni, azaz azt gondolni, hogy üdvözülök, hanem 
az Isten és a Krisztus szava iránti bizalom. Nemcsak 
hogy hinnem lehet, hanem szükséges, hogy higgyem 
üdvösségemet, ha bízom Abban, aki a ígéretet adta!

PÉNTEK Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: Egy 
macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kér
lelte őt: „Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!” 
ApCsel 16,9 (Gál 4,12-20; Mk 11,12-19). Hogyan 
hihetnénk prédikáló nélkül, aki tisztán hirdeti bű
neink bocsánatát és a üdvösség útját Krisztus helyet
tünk történt haláláért?

A VASÁRNAP IGE JE
I KÉTFÉLE EM BER - EGYFÉLE ÚT

Mt 21,28-32

KEDD Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk 
összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem 
kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. 
2Kor 5,1 (Jn 8,21-30; Mk 10,35—45). Nem telik el 
úgy hét, hogy a híradásokban el ne hangozzék 
Jeruzsálem neve, héberül Jerusalajim, ami annyit 
jelent: Jeruzsálemek. Akinek van füle a világon, az

SZOMBAT Jézus mondja: „A világon nyomorúsá
gotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” Jn 
16,33 (Mt 12,38-42; Mk 11,20-25). Nem földi siker
teológia. Jézus kereszten halt, s követőinek ezt ígéri. 
Mi ez? „Mennyei malaszt”, „a nép ópiuma”? Nem. 
Hanem a kétféle valóság ellentéte. A világon a Világ 
Fejedelme, a Sátán uralkodik és az övéi -  mert neki 
adatott órára-napra -, a gyűlölet és pusztítás 
hatalmával. Ebben a szelídeknek más sorsa nem le
het, mint a szenvedés. „De bízzatok, én legyőztem a 
világot”, és ti öröklitek az eljövendő Országot, 
amely örök!

Hanvay László

A szabadító Jézus
Ha Máté evangéliumában a 16. 

fejezettől kezdődően Péter alakjára 
figyelünk, elgondolkoztató felisme
résre jutunk. Az első szenvedés-jö
vendöléssel induló szakaszban, az 
evangélium második felében árul
kodó mondatokat mond. Ezekből 
ugyanis arra következtethetünk, 
hogy Jézus útjának, szolgálatának és 
szenvedésének lényegét nem értette 
igazán. Péter hat mondatát vesszük 
sorra. Olyan ember megnyilvánulá
sai ezek, aki látszólag nagyon erősen 
kapcsolódik Jézushoz, de igazi belső 
közösségben még sincs vele. Jézus 
szenvedésének egyik részlete ez. Pé
ter azonban nincs magában. Mellet
te láthatók tanítványtársai, ott van 
az egész egyház. Mi magunk is. így 
ezek a mondatok böjti számadásra, 
magunkba szállásra vezethetnek so
kunkat.

Az említett hat mondat közül az 
első: „Isten mentsen, Uram, ez nem 
történhet meg veled!" (Mt 16,22.) A 
mondatot Máté ezekkel a szavak
kal vezeti be: „Péter ekkor magához

vonta őt, és feddeni kezdte.. .” Az 
előzmény ismert, ezért nem ismé
teljük. Jellemző, hogy miközben 
Péter keze mozdulatával magához 
öleli Jézust, a gondolatával és szán
dékával elhatárolja magát tőle. 
Külsőleg nagyon közel kerül hoz
zá, látszólag félti, lélekben mégis 
áthidalhatatlan távolságban ma
rad. A  külső kapcsolat ellenére tel
jesen hiányzik a belső egyetlátás, 
egyetakarás, az igazi közösség.

Tagadhatatlan, hogy Péter kezé
nek mozdulata és a szívéből feltö
rő tiltakozás a hitével függ össze. 
Akit magához ölel és akit oltal
mazni akar, a Szentlélektől kapott 
világossága és legmélyebb meg
győződése szerint az Isten Fia! Jé
zus maga erősítette meg ebben a 
hitében. Ezt a Fiút képtelen elta- 
szítottnak, szenvedőnek, kereszten 
meghaltnak látni. Nem süllyedhet 
azok sorába, akiknek Isten is hátat 
fordít. Az az Isten Fia, akiben Pé
ter hinni akar és hinni tud, nem le
het más, mint az emberi megítélés,

meggyőződés és látás szerint is 
győzedelmes Fiú. Amit eddig Jé
zus mellett tapasztalt, szavainak 
ereje és a tetteiben megmutatkozó 
hatalom ugyanezt bizonyítja. Az ő 
Krisztusa nem lehet egészen más! 
Isten Fiának sorsa csak az lehet, 
amit ő tart elfogadhatónak, hozzá 
méltónak!

Ezen a ponton kell magunkra is 
gondolnunk. Jézus csak akkor lesz 
Megváltónkká, ha méltatlan for
májában és sorsában is Isten Fiá
nak és Urunknak ismérjük el. O 
szolgálatában nem a mi gondolata
inkra és elvárásainkra, hanem 
egyedül Isten akaratára figyel. 
Nem az a küldetése, hogy emberek 
kívánságaihoz alkalmazkodjék, Is
tennek kell engedelmeskednie. Ha 
emberekre, azok akaratára figyel
ne, Istennel kerülne szembe. Az 
általunk elképzelt Krisztus nem 
Megváltó, nem tehet értünk sem
mit. Csupán erőtelen, életünkön 
következmények nélkül átsuhanó 
árnyék.

Csak az „egészen más” Krisztus 
az igaz Szabadító!

Bohus Imre

Az özönvíz idején csak kétféle 
ember élt a földön: azok, akik a 
bárkában voltak és azok, akik kívül 
rekedtek azon. Az evangélium há
lójáról szóló példázatban szintén 
csak kétféle hal van: a jó és a rossz 
halak. Az utolsó ítéletben kétfelé 
oszlik az emberiség: az Isten jobb
ján állókra és a kárhozat fiaira.

Jézus példázatában -  a vasárnap 
igéjében -  szintén kétféle gyerme
ke van Istennek. Mindkettő enge
detlen ugyan, de mégis az egyik 
engedelmesnek bizonyul, míg a 
másik csak ígérgető marad.

Az ígérgető fiú a Jézus korabeli 
főpapokat és népvezetőket, vala
mint korunk önhittségben tévely
gő keresztyénéit példázza. Azokat, 
akik megtartatják a törvényt, de ők 
maguk nem élnek aszerint. Azo
kat, akik állandóan a templomlép
csőt koptatják, de úgy jönnek ki 
onnan, mintha benn sem lettek 
volna. Azokat, akik vallásosságuk 
miatt igaznak tartják magukat, és 
ezért azt gondolják, hogy Istennel 
való kapcsolatukat maguk irányít
hatják. Azokat, akik hallják Isten 
hívó szavát, de nem engedelmes
kednek annak. Azokat, akik Isten
nel szemben megfeledkeznek a 
legemberibb elvárásról: ígéret 
szép szó, ha megtartják úgy jó.

A másik fiú -  az Atya engedet
lenből engedelmessé lett gyerme
ke -  a Jézus korabeli vámszedőket 
és paráznákat, valamint korunk 
bűnbánó, „böjti” keresztyénéit 
példázza. Azokat, akik tudják ön
magukról, hogy nem képesek meg
tartani Isten törvényét. Azokat, 
akik nem csak a kőből épített 
templomokba járnak, hanem a szí
vüket is templommá szentelik. 
Azokat, akik hisznek a bűnbocsá
nat erejében és így keresik az újjá
születés útját. Azokat, akik hallva 
Isten hívó szavát, meggondolják 
magukat és megtérnek, ezzel en
gedelmeskednek az Atya akaratá
nak. Azokat, akik élnek a ma lehe

tőségével és vallják: Istenhez térni 
jobb később, mint soha.

Jézus példázata a két testvérről 
ma is arról beszél, hogy Isten színe 
előtt ezen a világon csak kétféle 
ember létezik. Bűnös mind a ket
tő, csak hogy az egyik megmentett 
bűnös, a másik pedig elveszett bű
nös.

Böjt második vasárnapjának 
örömüzenete ezt hirdeti: Krisztus 
meghalt a bűnösökért. Minden bű
nösért. A  már megtaláltakért és a 
még elveszettekért. A megtaláltak 
küldetése az elveszettek felé az, 
hogy szavaikkal és cselekedeteik
kel hirdessék: az ígérgetés nem 
elég, engedelmesség kell. Mert, 
bár kétféle ember él a földön, de 
csak egyféle út, az Isten szavának 
való engedelmesség útja visz a 
mennybe. Ámen.

Németh Mihály

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, csak Te tudod igazán, hogy 

Neked tett ígéreteinket milyen sokszor 
nem tartottuk meg. Bocsáss meg ne
künk ezért, Urunk! Kérünk, adj ne
künk olyan hitet, amely nem csak ígér
ni tud, hanem engedelmesen meg is 
cselekszi örök életre vivő akaratodat. 
Ámen.

BÖJT 2. VASÁRNAPJÁN (REMI
NISCERE) a liturgikus szín: lila. A dé
lelőtti istentisztelet oltári igéje: Kol 
1,24—28; az igehirdetés alapigéje: Mt 
21,28^32.

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel ifjúsági műsort közvetít a Ma
gyar Televízió a TVl csatornáján, már
cius 2-án, szombaton reggel 8 órakor. 
A műsorban Keveházi László vezetésé
vel teológusok mutatják be Luther 
Márton életét.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz.

március 2. szombat: A misszió új út
jai -  dr. Bálint Zoltán.

március 3. vasárnap: Bálint 
Józsefhé áhítata.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

NE FÉLJ SZERETNI.

...az  öregeket
„ Tiszteld atyádat és anyádat, hogy 

hosszú ideig élj azon a földön, me
lyet az Úr a te Istened ád néked. ” 
2Móz 20,12.

Az idős kor nem könnyű időszak 
az ember életében. Szép a hosszú 
élet, de sok gond, baj miatt a leg
több hosszú életet megélt embernek 
csak egy vágya van: Haza vágyom, 
igaz otthonomba. (522. ének.)

Gyermektelen idős házaspárt 
gyakran felkerestem. A férfi évek 
óta vak volt, vele megöregedett 
élete párja viselte gondját. Mind
ketten közelebb voltak a 80-hoz, 
mint a 70-hez. Sikerült egy 50 év 
körüli gyermektelen házaspárt ta
lálni, akik elvállalták az öregek 
gondozását. Eltartási szerződés
ben rögzítették, mit kívánnak az 
öregek és mit adnak gondozásu
kért. Jó ideig rendben ment min
den. A  gondozók naponta vittek 
ételt, takarítottak és rendben tar
tották a házat) kertet. Az idős há
zaspár alig egy év múlva fel akarta 
bontani az eltartási szerződést. 
Amikor megkérdeztem, hogy mi 
panaszuk van, hiszen eltartói min
dent a szerződés szerint cselekesz- 
nek. -  Valóban, nem hiányzik ne
künk semmi -  de nem tudjuk elvi
selni, hogy eltartóink nem ülnek le 
velünk beszélgetni. Nem érezzük, 
hogy szeretnének bennünket.

Ne félj szeretni az öregeket -  va
lóban olyanok ők, hogy a minden
napi kenyéren és csendes ottho
non kívül nem vágynak másra, 
csak szeretetre. Olyan szeretetre,

amelyik megérti helyzetüket. Elfo
gadja, hogy már nem tudnak fris
sen gondolkodni, hogy leginkább 
csak az ő múltjuk érdekű őket. 
Boldogok, ha meghallgatják elbe
széléseiket.

Ne félj szeretni az öregeket, 
mert Isten tartotta meg őket s 
adott nekik hosszú életet. Isten 
tudja, hogy a családoknak s a világ
nak szüksége van az öregekre. Az 
élettapasztalatuk drága kincse nél
külözhetetlen a fiatalabb generá
ció részére.

Közeledik húsvét ünnepe. Ilyen
kor a lelkészek kérés nélkül is fel
keresik az idős híveiket, akik már 
nem tudnak részt venni a templo
mi istentiszteleteken. Júlis néni 
külön is üzent, hogy gyónásra vár. 
Belépek a szobába, együtt van a 
család, gyermekek, vők és unokák. 
Az úrvacsorái edényeket elhelye
zem az asztalon, énekelünk. Mi
előtt felolvasnám a biblia igéit -  
Júlis néni feláll, meghajol családja 
előtt és jól érthető hangos szóval 
így szól: Bocsássatok meg nekem. 
Egyenként megcsókolja fiát, me
nyét, családjait, ezután együtt 
imádkozik velünk. 87 éves, ő kért 
bocsánatot szeretteitől és békes
séggel vette a szent jegyeket, a 
Krisztus bocsánatát. Áldott békes
ség töltötte be a családi otthont. 
Felejthetetlen prédikáció, bizony
ságtevés volt kicsik és nagyok előtt.

Ne félj szeretni az öregeket, az 
igazi szeretet jövőbe vezető boldog 
holnapot ígérő szeretet. Nem küld,

hanem elkísér a jövőbe vezető 
úton.

Hadd menjek, Istenem, Mindig 
feléd.

Fájdalmak útjain, Mindig feléd.
Ó, sok keresztje van, De ez az én 

utam,
Mert hozzád visz, Uram, Mindig 

feléd
(521. ének) 

Brebovszky Gyula

BECSKAPU TÉR 
1996. március 3-án du. 6 órakor 

MOTETTÁS ISTENTISZTELET lesz 
a templomban. Ez az alkalom része 
annak a sorozatnak, amely istentiszte
let keretében ismerteti Bach hat nagy 
motettájának zenei, bibliai, teológiai 
tartalmát (ehhez a kórus élőben rész
leteket mutat be), majd az igehirdetés 
után a teljes motetta felcsendül. Már
cius 3-án: Bach: Fürchte dich nicht (Ne 
félj...) és Komm, Jesu, komm (Jöjj 
Jézusom, jöjj) motettái hangzanak el a 
Cantus Corvinus Énekegyüttes előadá
sában. Vezényel Klembala Géza. Igét 
hirdet: Hafenscher Károly.

A Keresztyén-Zsidó Társaság ren
dezvényei:

Március 6-án, szerdán du. 6 órakor a 
Deák téri gyülekezeti teremben Róbert 
László újságíró előadása: Mózes -  Jé
zus -  Mohamed a Szentföldön. (film
vetítés) Előtte fél 6 órakor havi sajtó- 
tájékoztató.

Március 8. pénteken a Hunyadi téri 
Zsidó Hitközségben (VI., Hunyadi tér 
3.) dr. Domán István főrabbi: Talmud- 
magyarázat -  Peszachim címen tart 
előadást.

Országos Papné Csendesnapot tar
tanak március 23-án, szombaton 10-17 
óra között a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. Jelentkezés 
március 15-ig az Északi Egyházkerület 
Püspöki Hivatalánál (1125 Budapest, 
Szüágyi Erzsébet fasor 24.) Részletes 
programot később közöljük.

SZÜLETÉS
Blázy Árpád gödöllői lelkésznek és 

Blázy Árpádné (sz. Gebe Márta) hitok
tatónak 1996. február 4-én Eszter Bor
bála nevű második gyermekük szüle
tett. Az Úr áldása legyen az újszülöt
tön.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája március 3-án: Imád
kozzunk a Jó Pásztor nővérekért és 
mindazokért, akik az utcalányok meg
mentésén fáradoznak, hogy áldozatos 
és fáradságos tevékenységük gyümöl
csöző lehessen!

HALÁLOZÁS
Uzoni László, a nagytarcsai, majd a 

kelenföldi gyülekezet egykori másod
felügyelője, majd fél évszázadon át ke
lenföldi presbiter, 88 éves korában el
hunyt. Hamvait a Farkasréti temető
ben édesanyja sírjában helyezzük el. 
„Az Úrnak minden útja kegyelem és hű
ség” Zsolt 25,10.

t HALASY ENDRE esperes-lelkész
1928-1995

Halasy Endre Szegeden született 
1928. augusztus 18-án. Városi köztiszt
viselő családból származott. Három 
testvére közül leánytestvére fiatalon 
meghalt. A család nehéz körülmények 
között élt, ezért ő már korán részt vett 
a család fenntartásában.

A Kereskedelmi Szakközépiskolá
ban (Szent István) 1947-ben végzett. 
Egy szegedi római katolikus plébános 
biztatására jelentkezett ő is, harmad
magával (Csala András, ifi. Benkóczi 
Dániel) a soproni Hittudományi Kar
ra.

Thnulmányait befejezve, Gyenesdiá- 
son, Fábiánsebestyénben, Gyulán, 
Miskolcon, Soltvadkerten volt segéd
lelkész.

1953-ban kötött házasságot Márki 
Jolánnal 1954-ben Komádiba kerül
tek, ahol 18 évig volt parókus lelkész. 
Két fiú- és egy lánygyermekük született 
itt. Nehéz körülmények között, hűsé
gesen végezte a szolgálatát. Sokat gya
logolt, kerékpározott, motorozott.

1971-ben Szentesre-került. A kisvá

rosi gyülekezet mellett a nagymágócsi 
és a fábiánsebestyéni gyülekezeteket is 
gondozta. 1972. június 25-én választot
ta meg a szentesi gyülekezet lelkészé
nek. Gondos György egyházmegyei fel
ügyelő és Virányi Lajos, a nyugalomba 
vonult lelkész meleg szavakkal köszön
tötte a beiktatott lelkészt.

A Csongrád-Szolnok Egyházmegye 
espereshelyettese volt 1973-tól 1991-ig. 
Ezután választották meg egyhangúlag 
esperessé. 4 évig vezethette a nehéz 
helyzetben lévő egyházmegyét.

Ésperesi munkái között érdemes ki
emelni a szentesi templom kereszfié- 
nek visszahelyezését és a templom bel
ső renoválását, a szolgálati lakás felújí
tását. Rendbehozatta a csépai imater
met és a szentesi temetői kápolnát. Ti- 
szaföldváron a romokban lévő templo
mot felújította a hozzátartozó szolgála
ti lakással együtt. A tiszaföldvári ószöl- 
lősi templom és a nagymágócsi temp
lom renoválása is az ő négyéves fárad
ságos és küzdelmes munkájának a gyü
mölcse volt.

Életének utolsó szakaszában nagy 
megterhelést jelentettek számára az 5 
templom és 3 parókia felújítása, vala
mint a családi tragédiák sokasága. 
1990-ben édesanyját és feleségét vesz
tette el egy napon. 1994 tavaszán leá
nya halt meg. 1992-ben házasságot kö
tött Sulyok Irénnel aki már nyugdíjas
ként hűséges segítőtársa lett. Sokat 
dolgozott, nélkülözött. Életének utolsó 
négy évében jutott olyan körülmények 
közé, amelyet egész életében megérde
melt volna.

1995 ádventjén lett rosszul. A szol
noki MÁV kórházban hunyt el. Teme
tése Szentesen volt december 20-án az 
evangélikus templomból. A temetési 
szolgálatot D. dr. Harmati Béla püs
pök végezte. Családja mellett ott vol
tak temetésén esperes- és lelkészkol
légái, a gyülekezetekből érkezett hí
vek. A szentesi evangélikus temető
ben a feltámadás reménységében he
lyezték el a Halasy család sírjába. Éle
tét és szolgálatát ez az ige vezette. „Jé
zus Krisztus a feltámadás és az élet, aki 
hisz Őbenne, ha meghal is él.” (Jn 
11,25) V

Istennek mondunk köszönetét 
mindannyian az ő életéért, igehirdeté
seiért, és azért a nagy munkáért, ame
lyet közöttünk elvégzett.

Tóth Attila

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. március 3.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úiv.) (énekes li
turgia) Hafenscher Károly; de. 10. (német) 
Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Madocsai 
Miklós; du. 6. (Bach motettás) Hafenscher 
Károly; II., Modort u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Thkács József; Békásmegyer, ü l .  
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csil
laghegy, m „  Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög 
Tibor; Óbuda, Hl., Dévai Bíró M. tér de. 10. 
(úrv.) Bálint László; Újpest, IV, Leibstück 
M. u. 3 M 8 . de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 
4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) 
dr. Hafenscher Károly; du. 6. Zászkaliczky 
Péter; VH., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Muntag 
Andoraé; Vili., 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, Vili., 
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. 
Ihmásy Thmásné; Kelenföld, XI., Budafoki 
út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. fél 
10. (családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. Szeverényi Já
nos; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Szeverényi János; Budagyöngye, XII., Szil
ágyi E. fasor 24. de. 9. Szilas Attila; 
Budahegyvidék, XD., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Thmás; du. fél 7. Thkács József; 
v i l i  , Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh 
György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy Thmásné; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Tfeplom tér de. 10; Rákospalota, XV, Juhos 
u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Szabó Ist
ván; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 
10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Bat
thyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Má
tyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., 
Tfessedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rá
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. dr. 
Selmeczi János; Rákoskeresztúr, XVII., Pes
ti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) 
dr. Selmeczi János; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XV111., Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; Kispest, Témplom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, 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. Péter Attüa teol. 
hallgató; Budaörs (ref. imaház) de. 9. Péter 
Attüa teol. hallgató; Törökbálint (ref. temp
lom) de. 9. Péter Attüa teol. hallgató; Buda
keszi, de. 8. Kőszeghy Thmásné.
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Nyugdíjas lelkész soproni, 46 m2-es, kom
fortos, telefonos, gázfűtéses, tehermentes 
földszinti lakása -  lépcső nincs! -  eladó 3 
millió forintért, vagy XXII. kerületi, albert- 
falvi 1+2 fél szobás, max. első emeleti csere 
is lehetséges. Ibi.: 227-36-80 vagy este 227- 
13-16.

VILLANYSZERELÉS, család házak, 
társasházak, ipari létesítmények villamos be
rendezéseinek tervezése, kivitelezéssel 
együtt. Érintésvédelmi és villámvédelmi fe
lülvizsgálatok. Nagy Albert, Gyöngyös, Csa
logány u. 34. Tfcl./fax: (37) 317-225.

Szíves gondoskodást és anyagi segítséget 
ajánlunk hívő embernek, ha annak idején a 
bérleti jogát, vagy lakását örökölhetjük Bu
dapesten vagy környékén. Tfelefon: 06 (26) 
326-408.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vérnyomás panaszok kezelése megbe
szélt időpontban, dr. Magéra Judith adj. Bp. 
XII. Krisztina krt. 2-4. II. 23. T : 156-3073.

Keresek 60-as, lelkiekben gazdag, kultu 
rált urat, aki szeretné megtalálni hozzá ha 
sonló, kedves, gyengéd, érzelemgazdag pái 
ját. Fényképes leveleket a kiadóba kére! 
„Hűség” jeligére.

Egysoros öt oktávos gyakorló harmóniun 
(20 000,- Ft) eladó. Tfel.: 06-27-358-483.
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Ha Krisztus követője akarsz lenni, 
ne panaszkodj és ne perlekedj, mikor 

méltatlanság esik rajtad, hanem tűrd el 
örömmel. Hiszen Krisztus mindezt 

ártatlanul szenvedte el.
Luther
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A TARTALOMBÓL

BUDAPESTI EVANGÉLIKUS 
TEMPLOMOK

BETEGEK VILÁGNAPJA

A MAGYARORSZÁGI 
LUTHER SZÖVETSÉG 

KÖZGYŰLÉSE SOPRONBAN

Szemem állandóan
a

az Urra néz...
Z solt 25 ,15 -16

A múlt vasárnap igéjéhez kapcsolódik a mai 
igénk. Az Urra tekintő szemről szól. Szemeink 
tekintetének irányulása egész életünk irányát 
is jelzi. Ha valakinek a tekintete a földre irá
nyul, ott véli megtalálni élete célját, tartalmát, 
akkor annak a gondolkodása, életfelfogása is a 
földhöz tapad. Előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy 
amit ebben a szemléletben olyan reálisnak, 
biztosnak, megbízhatónak vélt, azt a rozsda és 
a moly megemészti, a tolvajok ellopják és 
O maga megszegényedve döbben rá, hogy érté
keit elvesztette.

Akinek a tekintete pedig az Urra néz, amint 
igénk int rá, különös dolgokat tapasztal meg 
(Máté 14,28-29). Az élet viharzó tengerén is 
van szilárd talaj a lába alatt, míg Jézusra néz. 
Ahol az értelem áthidalhatatlan szakadékot 
lát, ott a hit lába alatt vékony híd feszül és át 
lehet azon jutni a túlsó partra. Krisztusra füg
gesztett tekintettel meg lehet tenni, ha reánk 
kényszerítik az egy mérföld helyett a kettőt is. 
Másrészről az is megtapasztalásunk, hogy aki 
kétségbeesetten menekül a bűneit felhánytorgó 
saját lelkiismerete elől és szinte inaszakadtan 
összeesve kiált: Oh én nyomorult ember kicso
da szabadít meg engem a halálnak testéből 
(Róm 7,24), amikor az Urára néz, egy csendes 
hangot hall: Nincsen azért immár semmi kár
hozta tásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban 
vannak (Róm 8,1).

Aki ezt még nem próbálta, nem élte át, talán 
naiv ábrándnak véli, de akinek a szeme állan
dóan az Úrra néz, annak boldog bizonyosság, 
mert akire néz, az Isten Báránya, aki elvette a 
világ bűneit.

Ez ennek a vasárnapnak az üzenete: nézz a 
Bárányra.

Valamikor a pusztai vándorláskor, a tábort 
mérges kígyók lepték el és marták halálra az 
Úrtól elpártolt, ellene zúgolódó embereket. Is
ten irgalmas szava volt, amikor Mózes könyör
gésére adta: aki felnéz a póznára tűzött érckí
gyóra, az nem hal meg, ha megmarta a kígyó. 
Sokan gondolták, ugyan mit segíthet, ha valaki 
„felnéz”, de aki hitt ennek és felnézett az érckí
gyóra, vagy felnéz ma a keresztre feszített 
Krisztusra, azoknak segített és ma is segít a 
„nézés”, a bízó hit, és azok életükben tapasz
tanák meg, hogy erősebb a keresztre feszített 
Bárány, mint a bűnök kígyója. Ezért a mai va
sárnap üzenete: az Isten Báránya Jézus.

Merre irányul a tekinteted, az életed? Ez egy 
döntő kérdés. A földre vagy az Úrra? Érdekes 
módon a mai nap igéi között van az is, amikor 
Jézus Lukács 9,62-ben azt mondja tanítványai
nak: aki az eke szarvára teszi a kezét és hát
ratekint, nem alkalmas az Isten országára. 
Szemléletes kép. Akinek a tekintete nem oda 
irányul, ahová tart, ahová szeretne jutni, Isten 
szántóföldébe, országába, az ottani munkálko
dásra, az elvétette a célt, ha hátratekint és töb
bé nem alkalmas a tanítványi életre. Böjt ideje 
erre a célra figyelmeztet.

Szemem á l l a n d ó a n  az Úrra néz. Ámen.
-m -y .

Luthert tiszteljük -  de az evangéliumot hirdetjük!
7996. február 18-án, pontosan 450 évvel Luther Márton halála napja után, Magyarországi Evangélikus Egyhá

zunkban méltóképpen igyekeztünk emlékezni reformátorunkra. Ezen a vasárnapon a televízió ünnepi istentisztele- 
tefM zvetitett a Bécsikapu téri templomból, melyen d r. H a f e n s c h e r  K á r o l y  c. teológiai tanár prédikált. (Er
rol később számolunk be.) Délután Teológiai Akadémiánkon folytatódott az ünneplés.

szédnek szánta, hanem Luther aktuális mondanivaló
jának feltárására a 21. század küszöbére érkezett egy
házunk számára:

Az Anyaszentegyház Ura időnként és koronként 
nagy egyéniségekkel ajándékozza meg az ő népét. 
Gondoljunk csak a 16. század első felének világfor
máló személyiségeire: Erasmusra, Melanchthonra és 
Luther Mártonra.

Amikor reformátorunk ma 450 éve, 1546. február 
18-án Eislebenben váratlanul elhunyt, witttenbergi 
temetési emlékbeszédében Melanchthon Fülöp a ke- 
resztyénség legnagyobb alakjai közé sorolta küzdőtár
sát. Szellemi elődeit Pál, az apostoli és egyházi atyák, 
Augustinus, majd Clairveauxi Bemát és Johann Tau- 
ler személyeiben jelölte meg.

Mielőtt Luther nekünk, mai evangélikusoknak 
szóló testamentumát megfogalmaznám és tolmácsol
nám, hadd idézzem a legautentikusabb reformátor
társnak, Melanchtonnak Luther életművét értékelő 
szavait:

„...Drága atyánk és tanítónk... feltárta, mi az igaz 
bűnbánat, és mi a lélek igaz vigasztalása, ha az Isten ha
ragjának előérzete rémíti. Megvilágította Pál apostol ta
nítását, aki azt mondja, hogy az ember hit által igazul 
meg. Megmutatta a különbséget a törvény és az evangé
lium, a lelki és a világi igazság között. Megmutatta Isten 
helyes imádásának módját és az egész anyaszentegyhá- 
zat visszaterelte a forrásokhoz... Megtanított arra, hogy 
hittel és tiszta lelkiismerettel történjék Isten segítségül hí
vása. A z egyetlen közbenjáróhoz, Isten Fiához utalt ben
nünket -  aki az örökkévaló Atya jobbján ül és könyörög 
érettünk -, nem pedig faragott képekhez vagy meghalt 
emberekhez... A  prófétai és apostoli iratokat lefordítot
ta német nyelvre, oly világosán, hogy az jobban megvilá
gítja az olvasó elméjét, mint a legtöbb magyarázat. 
Ezenkívül maga is számos írásmagyarázatot írt, amelyek 
minden eddig létező írásmagyarázatot messze felülm úl
nak amint azt Erasmus is több ízben elismerte. És 
amint Jeruzsálem építőiről meg van írva, hogy egyik ke
zükkel építettek a másikkal pedig a kardot tartották: 
akképpen ő  is egyfelől az igaz tanítás ellenfeleivel hada
kozott, másfelől pedig mennyei világosságtól áthatott 
írásmagyarázatokat írt, és lelki tanácsaival számtalan 
lelkiismeretet nyugtatott meg... A z igaz lelkek minden 
időkben magasztalni fogják azokat a jótéteményeket, 
amelyeket Isten az anyaszentegyházzal Luther által kö
zölt, s ezért elsősorban mindig Istennek fognak hálát 
adni... ”

Eddig az idézet Melanchton latin emlékbeszé
dének egy részéből. Nála hitelesebben és tömörebben

Az Akadémia kertjében áll Luther Márton szobra. 
Kora délután itt gyülekeztek az emlékezők koszorú- 
zási ünnepségre. Az Országos Elnökség koszorúját 
Frenkl Róbert országos felügyelő és Harmati Béla püs
pök-elnök, a Teológiai Akadémia koszorúját Muntag 
Andor rektorhelyettes és Korányi András szénior az if
júság nevében, a Luther Szövetség koszorúját Schulek 
Mátyás elnök és Bálint László esperes, alelnök helyez
te el. Koszorúztak még a soproni Berzsenyi Dániel 
Gimnázium (Líceum) nevében is, Lampérth Gyula 
igazgató és az ifjúság képviseletében két diák. A ko
szorúzás után a gyülekezet bevonult a templomba, 
ahol folytatódott az ünnepség.

Dr. Reuss András rektor nyitotta meg az ünnepsé
get, melyen szavalatok és karének számok mellett ki 
kell emelni a Soproni Gimnázium növendékeinek ha
rangjáték-együttesét. Ez a kis csoport tanári vezetéssel 
egy eddig még ünnepségeinken nem szokásos bemu
tatót tartott. Apróbb-nagyobb harangokkal mutattak 
be két koráit, melyeket Szokolay Sándor zeneművé
szünk írt át nekik erre a szépen csengő hangszer
együttesre. Felüdítő, kellemes muzsikálás hangolta rá 
a hallgatókat a Lutherről szóló előadások hallgatásá
ra és befogadására.

Elsőként dr. Harmati Béla püspök szólt arról, hogy 
ebben az emlékezésben „ássunk le az alapokhoz!” 
Vissza Lutherhez!

Abból indult ki, hogy az Evangélikus Teológia kere
teiben folyik ez az emlékezés. Mit jelent az, hogy 
evangélikus? Ez bizonyságtevés arról, hogy evangéli
kusok vagyunk. Nem Luther nevéről nevezzük ma
gunkat, mint ahogy számos külföldi testvéregyházunk 
nevében megkülönböztető jelző a „lutheránus.” Ma
gyar nyelvünkben nincsen erre szükségünk. Az evan
géliumról nevezzük magunkat. Legyetek evangéliku
sok! Légy, aki vagy! -  hangzott felszólítása. Nem lu
theriek vagyunk, hanem evangélikusok. Tisztelettel 
említjük Luther nevét, de az evangéliumot hirdetjük!

Fontos a cím második szava is: teológia! Luther teo
lógus volt. Annak vallotta magát. Nem volt forradal
már, újító, eretnek stb. Utolsó leheletéig teológus 
volt, Isten igéjének tudósa. Mindig Valetta, hogy Is
ten színe előtt (coram Deo) vagyunk, O szól és ne
künk Róla kell gondolkodnunk. De a teológia nem
csak gondolkodás. Annak alapján evangélikus élet le
gyen jelen, ahol az ő szellemében gondolkodunk.

Isten hívását halljuk: Térj meg! Térj Istenhez! Az 
egyház jövője nem épületekben és intézményekben 
van, hanem az egyház lényege, hogy Isten megszólít 
engem, családomat és népemet... Ma a világ az 
aranyborjú körül táncol. Minden az anyagiasság. 
A teológia feladata: újra kell mondani az igét. Az a 
kérdés, tudunk-e ezzel a teológiával gyülekezetei al
kotni? Ha igen -  akkor töltünk be valamit Isten tör
vényéből. Evangélikus egyházunknak tartását, jöven
dőjét adja meg az az evangélium, melyért Luther har
colt, melyet mi tanulunk és hirdetünk ma.

A második előadásban dr. Fabiny Tibor professzor 
„Luther örökségé”-ről szólt. Előadását nem emlékbe-

aligha foglalhatta és foglalhatja ma is bárki össze Lu
ther reformációjának jelentőségét. Azét a reformáto
rét, aki nem a világot akarta megváltoztatni, hanem 
az egyházat és a keresztényeket hívta megtérésre. De 
ahol ezt a szót meghallották és megértették, ott az 
egyház és a kereszténység áldássá, élet és megújulás 
forrásává lett a világ számára is.

A lutheri reformáció mai nemzedékének ünnepi 
résztvevői azonban ma nem magas számyalású em
lékbeszédet fognak hallani. Hanem azt a gyakorlati 
üzenetet, amely Luther örökségének konkrét monda
nivalója Isten 21. századba induló mai népe számára. 
A két forrás, amelyből merítek, Luther utolsó igehir
detése és halálos ágyának utolsó órája.

Három nappal halála előtt, 1546. február 15-én, a 
Vízkereszt ünnepe utáni 6. vasárnapon prédikált utol
jára szülővárosának, Eislebennek Szent András 
templomában. Jézusnak a bölcsek előtt elrejtett sza
vait, majd a megfáradtakat és szenvedőket bátorító 
mondatait tolmácsolta egyfelől rendkívüli szenve
déllyel, másfelől páratlan empátiával. Amikor pedig 
infarktusa következtében elérkeztek utolsó percei, aj
kai a zsoltárírók és az evangélisták örökérvényű igéit 
suttogták.

A még három nap előtti életerős prédikáció és az 
Isten tenyerébe hanyatló utolsó óra kettős üzenetét 
tolmácsolom most az ünnepi hallgatóságnak..Első
ként ezt:

A lutheri életmű kétfrontos harca ma is kötelez!

Az a szenvedély, amely a reformátor küldetését 
élete végéig jellemezte, két irányba mutatott és mutat 
ma is. A két megcélzott egyházi jelenség ellentétes 
irányú volt ugyan és ma is az, ám közös jellemzője 
mégis a de-formáció. Az egykori pápás egyház defor
mációja kultikus, a rajongó csoportoké pedig extati- 
kus előjelűnek nevezhető. Luther kettős harca élete 
végéig e két veszélyforrás felismerését'szolgálta, és 
azok re-formációját szorgalmazta. Rég letűnt már a 
Borgiák és Mediciek, de ugyanúgy a Münzerek és 
Schwenkfeldek kora. A kultikus pernye azonban és a 
rajongó tűzcsóva is máig látható a kereszténység 
egén.

Az egykori pápás egyháznak sokszor papi kultusz
ba burkolt középkori hiedelmeit, sőt babonaságait bi
zonyára legyőzte az európai felvilágosodás. Maradvá
nyaival és következményeivel szemben azonban ma 
sem maradhatnak némák a lutheri örökség letétemé
nyesei. Szólnunk és küzdenünk kell ma is a lelkiisme
ret megkötözése, a hierarchikus kényszer, a purgató- 
riummal való fenyegetés, az érdemszerző búcsúk, a 
bigottság, a bálványimádás, a szolgai engedelmesség, 
az égi látomások, a könnyező Madonnák és a babonás 

(Folytatás a 3. oldalon)

Böjt -  bőnbánat ideje. Segítségül ajánljuk hétről hétre a gyónó kérdéseket.
Meditáljunk együtt!

„MEGBOCSATOTTAL-E?”

„ ...vén  falak  közöttünk..."
Böjti sorozatunkban a gyónó- 

kérdések harmadik lépcsőjére lép
hetünk: „Megbocsátottál-e mind
azoknak, akik ellened vétkeztek?” 
Eddig úgy tűnt, a bűnkérdést csak 
Istennel kell és lehet rendezni. 
Idéztük is Dávid bűnvalló zsoltárá
nak meglepő kijelentését: „egyedül 
ellened vétkeztem ...” A harmadik 
gyónókérdés azonban figyelmez
tet, a bűn „háromdimenziós való
ság”: nemcsak Istennel és önma
gámmal fordít szembe, de ember
társammal is. így a teljes rendezés
nek nemcsak vertikális síkon kell 
megtörténnie, Istennel, hanem ho
rizontális síkon is, a körülöttünk 
élőkkel. S ez talán a legnehezebb 
feladat, ami sokszor vissza is tart 
egyeseket a gyónó és úrvacsorázó 
közösségtől. Istennel még csak 
„megbékélnénk”, Tőle „nem szé
gyen” bocsánatot kérni. De hara
gosainkkal megengesztelődni, ez 
alázatunk, szeretetünk igazi pró
bája. Bizony, azok „a vén falak”, 
melyre a címben szereplő éneksor 
utal, nagyon magasak közöttünk 
és olyan sokszor ledönthetetlenül 
erősnek tűnnek.

Sok tekintetben becsülöm azo
kat, akiket egy el nem rendezett 
ügy vissza tud tartani az úrvacsorái 
oltártól. Komolyan veszik a ki
mondott szó súlyát és felelősségét. 
Komolyan veszik, amiről olyan vi
lágosan tanít Jézus, amikor figyel
meztet „békülj ki előbb atyádfiá
val... békülj meg ellenfeleddel ha
mar, amíg az úton együtt van veled!” 
Komolyan veszik a keményszívű

adós szolga tragédiáját, aki ment
hetetlenül visszakerül az adósok 
börtönébe, mert nem tudja elen
gedni szolgatársa csekély tar
tozását. .. Itt is érvényesül, amit a 
„Miatyánk” ötödik kérésében vál
lalunk: „bocsásd meg vétkeinket, 
MIKÉPPEN mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek... ” Ha mi fel
rúgjuk ezt az „egyességet”, nem 
várhatjuk Istentől, hogy O viszont 
megbocsásson. Csak a cinikus, is
tenkáromló, „felvilágosult” filozó
fus gondolta, hogy „Istennek az a 
dolga, hogy megbocsásson...” 

Isten a létező legnagyobb áldo
zatot hozta a „Bűnügy” rendezésé
ért, amikor egyetlen Fia életével 
fizetett a Golgotán. Nem „átüte
mezte” az adósságtörlesztés határ
idejét, hanem kifizette a „számlán
kat”. Ahogy egyik böjti énekünk 
fogalmaz:

„Ily büntetésre álmélkodva nézünk: 
Pászturunk szenved juhaiért, értünk. 
És mert szolgái adósságba estek,
Az Úr fizet meg. ”

Aki valóban álmélkodva rá tud 
csodálkozni erre a pazarló szere- 
tetre, aki felismeri, hogy visszafi- 
zethetetlenül hatalmas tartozását, 
azt a bizonyos példázatbeli 10 000 
tálentumot Jézus Krisztus helyette 
kifizette, az nem képes többé „foj
togatni” 100 dénáros adósát...

Lehet, nekünk vannak komo
lyabb adósaink. Gyónókérdésünk 
reálisan feltételezi, hogy talán 
nem kevesen vannak, akik vétkez

tek ellenünk. De ugyanakkor nem 
léphetünk tovább, a negyedik, 
utolsó előtti lépcsőre addig, amíg 
nem tudjuk kimondani őszirite 
szívből: „megbocsátottam MIND
AZOKNAK, akik vétkeztek elle
nem!” S ezt nem elegendő „négy- 
szemközt, bizalmasan” csak Isten
nel „közölni”, és aztán minden 
gátlás nélkül egymás mellé térdel
ni az úrvacsorái oltárnál, mintha 
mi sem történt volna. Hogyan, ta
nított Jézus? „Békülj ki ELŐBB 
atyádfiával!” Egyes keresztyén kö
zösségekben az úrvacsoravétel 
előtt, bevett szokás, külső jelét is 
adni a megbékélésnek: békecsók
kal, kézadással. Ez lehet beszédes 
jel, de teátrális formalitássá is tor
zulhat. Erre figyelmeztet Agen- 
dánk is: „Ez a szokás üres jelképpé 
válik, ha helyettesíti az előzetes 
megbékélést azokkal, akikkel 
együtt élünk és dolgozunk, aho
gyan ezt egyházunk népe ősi szo
kás szerint kézadással magától ér
tődő rendként eddig is gyakorolta. 
Ennek a rendnek a fenntartása 
vagy felújítása fontosabb, mint a li
turgikus kézadás bevezetése...”

A köztünk meredező „vén fa
lak” lebontásához több kell, mint 
egy üres kézfogás. Annak szeretet 
kell, Aki így mutatkozott be János 
evangéliumában: „Én vagyok az aj
tó!” Igen, Ő az Ajtó, aki áttörve a 
bűn „vén falait” egymáshoz vezet
het minket nemcsak a templom 
áhítatában, de a hétköznapok sű
rűjében is.

Gáncs Péter
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Mindig kellemes érzés,
mikor a postás megáll a házunk előtt:
„valaki megint gondolt rád!” -  
kacsint rám ilyenkor huncut szemeivel, 
miközben előkeresi nagy, titokzatos 
táskájából a nekem címzett borítékot.
Igen, azt hiszem, ez a legjobb az egészben: 
hogy „valaki megint gondolt rám!”
Ilyenkor persze egy kis lelkiismeret-furdalást 
érzek, mert arra gondolok, hogy bezzeg én 
milyen régen válaszoltam a levelekre.
De az igazán jó  barátok ezért nem haragszanak. 
Igédben, Istenem, Te is sok megválaszolatlan 
levelet küldesz nekem. Ha hozzám szólsz 
a prédikációban, ha nekem írsz a Biblia soraiban. 
Ha nem is válaszolok mindig, azért tudd: 
nagyon szeretlek, és várom „leveleidet”!

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

Az úrvacsora
Amint a gyerekekkel kilépünk a templomi félho

mályból, a sziporkázó napsütés szinte elvakít. Az ud
varon Zsuzsa nénivel találkozunk. Egy asztalka mel
lett áll, kezében valamin megcsillan a napfény. „Gyer
tek csak ide, ha valami szépet akartok látni!” -  hív 
Zsuzsa néni.

Mindnyájan odafutunk. Az asztalon két gyertyatar
tó áll, és még néhány érdekes formájú edény, egy 
üvegben tisztítószer, mellette pedig néhány puha 
rongy. Zsuzsa néni épp egy tálkát tart a kezében. 
„Ezek az úrvacsorái eszközök”, mondja. Csodálattal 
bámuljuk.

„Az egész aranyból van?” kérdi Bence elkerekedő 
szemekkel. „Nem, ezek ezüst edények, csak be van
nak vonva arannyal. Ez itt a kehely.” Óvatosan emeli 
fel az asztalról a borospohárhoz hasonló edényt. „Ez 
az úrvacsorái kehely nagyon régi. Nézzétek csak, mi
lyen finom mestermunka a díszítése! Ehhez tartozik 
ez a kis tálka is. Paténának nevezik. Erre teszik az os
tyát.” „És az ostyával mit csinálnak?”

Zsuzsa néni elmagyarázza: „Tüdjátok, gyerekek, a 
templomban is szoktak enni és inni. A kehelyből bort, 
a paténáról pedig ostyát.” „De miért esznek a temp
lomban?”

„Jézus maga mondta, hogy a gyülekezetnek ezt kell 
tennie, az 0  emlékezetére. Azóta ünnepeljük az úrva
csorát.” A gyerekek figyelmesen hallgatják, ahogy 
Zsuzsa néni folytatja. „Ez olyan, mint otthon. A leg
jobban akkor esik a falat, ha mindnyájan együtt van
nak. Apa, anya és a gyerekek.”

„És a nagyi!!” kiált közbe Krisztián.
„Ugyanígy van ez a templomban is. Mind meghí

vott vendégek vagyunk Jézus asztalánál. Vele együtt 
eszünk a kenyérből, amit az ostya jelent, és iszunk a 
borból. Mindenki, aki meg van keresztelve, hivatalos 
az úrvacsorához.”

„Mi is?” kiáltják a gyerekek. „Otthon mindig korán 
ágyban kell lennünk, ha vendégek jönnek” panaszolja 
Bence.

„Most még nem vehettek úrvacsorát, ebben tény
leg hasonlít az otthoni vendégfogadásra. Először job
ban meg kell ismernetek Jézust, többet kell róla hal
lanotok, a hittanórán, majd a konfirmációi előkészí
tőkön. Ezeken az alkalmakon megtudhatjátok, mit 
tett és mit tanított Jézus. Azután ha már nagyobbak 
lesztek, ti is megünnepelhetitek az úrvacsorát.” Zsu
zsa néni tovább tisztogatja az edényeket. Búcsúzóul 
még utánunk szól: „Majdnem elfelejtettem, hogy 
nem csak a templomban lehet úrvacsorázni, hanem 
bárhol, ahol emberek Jézusra gondolnak.” Integetve 
búcsúzunk.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Bibliai lapszemle”
Sokszor olvasható újságokban helyesbítés, ha 

mondjuk egy korábban megjelent cikkben valamit 
helytelenül, hibásan közölnek. A múlt héten indult já
téksorozatban rátok vár a feladat, hogy megtaláljátok 
a hibákat. Bibliai történeteket közlünk úgy, ahogyan 
az újságok tudósíthattak volna róluk akkor, ha lettek 
volna újságok. Beküldendők a melléfogások és azok 
helyesbítése. íme a második cikk:

Családi jelenet a palotában
Megható családi jelenet színhelye volt tegnap este a fá 

raó palotája. József, birodalmunk főembere ugyanis 
hosszú évek után ez alkalommal találkozott újra távol 
élő édesapjával és testvéreivel Kevéssé ismert, hogy Jó
zsef nem egyiptomi származású, hanem egy kilencgyer- 
mekes arám család legijjabb sarja, és úgy került orszá
gunkba, hogy gyermekkorában pusztai rablók elrabolták 
és egyiptomi kereskedőknek adták el. Itt kezdetben szol
gasorban élt, de tehetségével és szorgalmával fokról fo k 
ra felküzdötte magát a társadalmi ranglétrának arra a 
magas fokára, amelyet jelenlegi méltósága jelent. A  talál
kozás megindítóan szép volt. József apja lábai elé borult, 
majd hosszasan átölelte őt. Testvérei, akik kisgyermekko
rában annyira szerették őt, most meghatódva vették kö
rül. Értesüléseink szerint a család mintegy harminc napig 
tartózkodik Egyiptomban József vendégeként, aztán az 
ősz apa és gyermekei visszatérnek hazájukba.

JÁTÉKTÁR
A játékvezető utasításokat ad a résztvevőknek: fel

állni, leülni, jobb kezet felemelni stb... Minden fel
szólítást így vezet be: „Sára m ondja...” A gyerekek
nek ilyenkor egyszerre kell engedelmeskedni. Néha 
azonban a vezető olyan utasítást is ad, amely előtt 
nem mondja, hogy „Sára mondja...”. Aki ilyenkor tel
jesíti a parancsot, az kiesik a játékból. Az nyer, aki 
nem követ el hibát.

Humorzsák
Este, lefekvéskor a kis Ágika így imádkozik:
-„ ... és kérlek, Jóisten, gyógyítsd meg a nagyikát! De 

vigyázz, ne menj közel, mert influenzás!

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

A bizonyság két táblája
Beszélgetések a Tízparancsolatról

1992-ben a Bar
tók Rádió műsorá
ban elhangzott egy -  
adásonként 60 per
c e s - 11 részből álló 
vitasorozat a Tízpa
rancsolatról, amely 
1995 karácsonyára 
könyvalakban is 
megjelent, gyönyö
rűséges szép kiadás
ban (Tudomány Ki
adó -  Magyar Rá
dió), a gyomai Kner 
Nyomda egyik leg
szebb munkájaként, 275 oldalon, sajnos eléggé magas 
áron (1950,- Ft). A  kötet anyaga gazdagabb, m int a rá
dióműsoroké volt, hiszen ott korlátozta a beszélgetőket a 
műsoridő, ám az izgalmas vitákat abbahagyni nem tud
ván, felvételre jóval több szöveg került, m int amennyi el
hangzott; azonkívül 55 színes kép, tökéletes szépségű 
reprodukció díszíti a könyvet, mintegy biztatva az olva
sót: ez a m ű nem egyszeri művelődésre való. A z esztéti
kai élmény és a gondolatok gazdagsága újra és újra 
visszahúz hozzá.

A  gondolatokat a viták 30 résztvevője szikráztatja, a 
hazai humán értelmiség színe-java. A  különböző feleke
zetek lelkészei, tudós teológusok, egyetemi tanárok, aka
démikusok, kandidátusok -  s m int ilyenek -  történé
szek, néprajzosok, filozófusok, jogászok, pszichológu
sok, szociológusok, filológusok, s aki őket vitára készte
ti: R ánki Júlia, a Magyar Rádió munkatársa, valamint 
Gábor György filozófus,'a kötet szerkesztője.

A  kérdések parancsolatonként szerteágazók. M int 
például: honnan erednek? Isten írta-e őket a szívünkbe, 
és M ózes a kőtáblákra? Ha valóban az emberi együttélés

örök alapját jelentők, miért szegi meg őket újra meg új
ra minden nép és minden nemzedék? Meddig terjed az 
ember döntési szabadsága a törvény betartásában? Lé
tezik-e örök törvény, s ha igen, milyen kivétel adódik a 
hatálya alól?

Sorolhatnánk a kérdéseket, egyik a másikból fakad, 
ám törekedjünk inkább valamelyes összefoglalásra. A z  
emberi együttélésre vonatkozó parancsolatok valóban 
minden emberi közösség létalapját képezik, nem kötőd
nek sem néphez, sem korhoz, sem szokásokhoz. (Létük
kel is cáfolják a marxista tételt, miszerint az erkölcs tár
sadalmanként változik A z etikai alapok nem változnak 
csupán a holdudvar, a szokásrend.)

Hogy a parancsok megtartása mégis annyiszor nehéz
ségbe ütközik azt leginkább a „ne ölj!”példája mutatja. 
Hiszen nincs évszázad háború nélkül, és hányszor kény
telen a legszelídebb ember is övéit rablók útonállók el
len védeni! Úgy tűnik a tiltás először csak a Mózes által 
néppé kovácsolt törzsek között érvényesült, s onnan 
árad szét mind tágabb körökbe. (Remélhetjük-e, hogy 
ha a közlekedés fejlődése egyetlen nagy országgá tágítja 
a földet, megszűnnek a háborúk?) A m  az Ószövetség 
népén belül sem sikerült a tiltást mindig megtartani, oly
kor még a legnagyobbaknak sem: Mózes a Sinai hegyről 
lejőve, az aranyborjút látva, odavágja a kőtáblákat, és 
kardélre hányja a bűnösöket; vagy Dávid király, aki 
nemcsak Hitteus Uriást veti oda áldozatul, de kiadja a 
gibeonitáknak a Saul ivadékokat is...

Hasonló a helyzet a többi paranccsal is, ha nem is 
ennyire gyakori és nyilvánvaló a megsértésük. Vannak 
aztán helyzetek, amikor épp a törvény ellenében kell ten
nie annak, akiben elevenen él az isteni parancs. Felme
rül a vitában, hogy a Hitler megölésére szövetkező 
Bonhoeffer ellentétbe került-e a „Ne ölj!” tiltásával?; 
vagy az üldözötteket hamis papírokkal rejtegetők a „ne 
tégy hamis tanúbizonyságot” -  parancsával. (Igaz, a

BÖJT 3. OCULI
így hangozhatott több mint ötszáz éve először magyarul a böjt 3. Oculi vasárnapi zsoltár, melyet a 
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„Én szemeim mindenkor urra néznek mert ő én lábaimat kötélből kioldoqa. . . . . .  

irgallmazz velem, mert én egyedül és szegény vagyok. Én szivemnek nyomorusági meg mjnden
ki engem én szükségimből. Lássad én alázatosságomat, és en munkámat és megb * „vfilőlínek 
vétkezetimet. Nízzed én ellenségimet, hogy sokasultak meg, es engem hamis gyulőlsígg í gyű “»
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Böjt -  a befelé fordulás ideje. 
Ahogyan a természet leveti ma
gáról a haldokló telet, annak 
minden ridegségét és mocskát s 
vált át tavaszba, újul meg, ugyan
úgy haladunk át mi is a böjti időn, 
hogy húsvétkor mi is átéljük az 
újjászületés örömhírét. Szüksé
günk van erre a böjtre, testünk- 
lelkünk a végkimerülés állapotá
ban van. Ez az általános kép vilá
gunkban:

MÉG! MÉG! MÉG!

Ha a nappalunkat nem tudjuk 
tovább nyújtani, nyújtjuk az éj
szakákat. Őrült mennyiségű in
formációval terheljük az agyun
kat, nem szelektálunk, mindent 
csak habzsolunk befelé: a napi
lapok híreitől a fogkrémreklámo
kig, a matematikai tételektől a 
legújabb számítógépes játékokig. 
„Ne haragudj, most nincs időm!” 
-  talán ez leggyakrabban használt 
mondatunk. Az iskolában éppen . 
hogy túlestünk a félévzáráson, a 
vizsgaidőszakon, most meg azért 
rohanunk, hogy induljon az új 
szemeszter. Gyerünk, gyerünk, 
még több elintéznivaló, még egy 
újabb újság, még egy konferen
cia, újabb dolgozat. Testünk is le
terhelt a nehéz, gyorsan bekapott 
ételektől és mozgás nélküli élet
től. „Ne haragudj, nincs időm!” 
„Ne haragudj, rohanok!” „Hol
napután felhívlak!” „Majd meg
beszéljük, mindjárt órám lesz.” 
De hát hová rohanunk, mi az iga
zi célunk?

H azafelé
MEGÁLLJ!

Mert miközben hajszoljuk az 
életünket, nem vesszük észre, hogy 
lassan egyedül maradunk, nem 
vesszük észre a világot s a másik 
embert magunk körül. „Amit te
hát szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugya
nazt cselekedjétek velük ...” -  szól 
hozzánk Jézus. De ne holnap, vagy 
holnapután tegyük meg, hanem 
MOST! Gondolkodj el, mikor si
mogattad meg utoljára egy kis
gyermek fejét, mikor mosolyogtál 
rá utoljára egy bolti eladóra, mikor 
szóltál utoljára egy jó szót a této
ván álldogáló nénikéhez a busz
megállóban, mikor csodálkoztál rá 
utoljára egy útszéli kis kavicsra 
vagy falevélre és vitted el azt a ba
rátodnak, mikor segítettél utoljára 
otthon -  önként -  a házimunká
ban, mikor látogattad meg idős 
nagyszüleidet, törődsz-e az egész
ségeddel? S ami a legfontosabb: 
van időd Istenre? „Ne haragudj, 
nincs időm, rohanok, majd holnap 
vagy holnapután!” M ÉGÁLU! 
Most kell időt szakítanunk, most 
és mindig: életünket kell átformál
nunk. Csak alaposan át kell gon
dolnunk az életünket -  böjt éppen 
ennek az ideje. Mi is igazán a cé
lom? Persze, tényleg fontos, hogy 
megfelelj a magad és környezeted 
elvárásainak, hogy megvalósítsd 
célkitűzéseidet, de nem szabad, 
hogy mindezek miatt szem elől té
veszd az igazi célt: hogy az ember
ré lett Jézus Krisztus tanítása sze
rint élj. Ő is itt élt, velünk együtt

járt, nagyon jól tudja, milyen a 
szenvedés — hiszen életét is odaad
ta barátaiért.

Találjunk rá hát az igazi krisztu
si életre! „

Kezdjük úgy, ahogyan Ö lépett 
oda mindenkihez:

BÉKESSÉG NÉKED!

írd fel egy papírra, s ragaszd az 
ágyad mellé! Ébredj és feküdj ez
zel a gondolattal! Békességünk 
van Istennel: szerető Istenünk van, 
aki Fiát küldte értünk -  legyen hát 
békességünk az emberekkel is! Itt, 
a mindennapi életben van alkal
munk bizonyságot tenni arról az 
Úrról, aki velünk együtt szenved, s 
aki velünk van minden napon. Fe
dezd fel Őt a másik emberben, for
dulj hozzá olyan szeretettel, aho
gyan Urunk fordult mindenkihez! 
„Hogy meglássák rajtatok, hogy az 
én tanítványaim vagytok!” Hogy 
meglássák rajtunk az emberek, 
hogy az egy igaz Istenhez tarto
zunk, aki velünk van, s életünk át
gondoltan, hitben Felé irányul. Hi
szen Ő minden élet alapja, kiindu
lása és célja.

Hazafelé vezet ez az út.
„Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vá

gyakozom. Utánad szomjazik lelkem, 
utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, 
kopár, víztelen föld. így nézek rád a szen
télyedben, hogy lássam hatalmadat és di
csőségedet. Mert szereteted az életnél is 
jobb, ajkam téged dicsőít!”

(Zsolt 63,2-4)
Békesség néktek!

Kuntz Nóra

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Bizottsága pályázati úton kívánja támogatni az evangé
likus ifjúsági csoportok nyári konferenciáit, összesen 350 000,- Ft-tal. A pályázatokat az Ifjúsági Osztá
lyon (1085 Budapest, Üllői út 24., tel.: 113-08-86) beszerezhető űrlapon lehet beadni április 15-ig, me
lyek elbírálása április 30-ig megtörténik.

Hétvége Isten
Január 26-28-ig ifjúsági hétvégét töltött együtt 

Piliscsabán közel 90 fiatal az EKE szervezésében. Ki- 
sebb-nagyobb csoportok érkeztek az ország területé
ről: Nyírszőlős és környékéről, Győrből, Pesterzsébet
ről és Kispestről.

A  szolgáló lelkészek, Győrfi Mihály, Ittzés István, 
Széli Bulcsú, Verasztó János a közösséghez szóltak, 
mégis Isten Szentlelke munkája által sok-sok fiatal 
számára személyessé lett az ige üzenete, lKir 3. feje
zete alapján.

Fontos, hogy tudjunk Istentől a világi dolgok he
lyett bölcsességet és engedelmes szívet kérni, mint

dekalógus csak azt mondja: „ne tégy hamis tanúbizony
ságot felebarátod ellen!” -  de azt nem tiltja, hogy mellet
te, az érdekében, az élete megvédéséért akár hazudjunk 
is!) Érdekes, a vitában senki sem említi Árpádházi Er
zsébet rózsáit, pedig szegényei érdekében ő  is „hazudott”, 
s a rózsák kenyerekké váltak...

A  „szituációs etika” modem fogalmát sem említi sen
ki, pedig éppen erről van szó, és csak Jeleníts professzor 
utal arra, hogy a parancsokat az Újszövetség fénytöré
sében kell néznünk, vagyis a szeretet parancsának megvi
lágításában. Hogy valamit szabad-e, vagy kell-e tennünk, 
azon múlik, hogy a szeretet áll-e a szándék mögött.

A  sok okos gondolatot, évezredes tapasztalatot a mi 
erkölcsöt vesztő mai életünk felé görgető beszélgetések
ből egyetlen gyakorlati szempontot hiányoltam, mégpe
dig a „tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű 
légy...”parancsolatnál. Fölmerül itt minden, a generá
ciós ellentéttől a gerontokráciáig, csak az az egyszerű 
tény nem, hogy Mózes korában még nem volt nyugdíj. A  
parancs nem illemszabály, hanem a gondoskodás elő
írása, azzal a természetes következménnyel, hogy aki 
szülője gondját viseli, az erre ad példát a gyermekének, 
tehát meg is kapja mindazt, ami a hosszú életet lehetővé 
teszi.

A  parancsolatok felül is múlják azonban az emberi 
jogrendet, mégpedig azzal, hogy végül az utolsó kitér a 
lélek mélyén nyugvó kívánságokra is. „Ne kívánd feleba
rátod házastársát stb. . . .” Jó lenne tanítani, megszívlel
ni, emlékeztetni rá. Mert a lélek belső kívánságát embe
ri szankció nem sújtja, megszegése fölött nem őrködik 
földi bíró. Pedig a cselekvést megelőzi a kívánság s azt 
könnyebb elfojtani, mint a belőle fakadó cselekedet kö
vetkezményeit megszüntetni. A  Hegyi Beszédben Jézus 
mély emberismerettel mondja, hogy aki a kívánságot ér
zi, már vétkezett is az ő  szívében.

Evangélikus fülnek kissé soknak tűnik a szabad dön
tés, a szabad akarat hangsúlyozása a kötetben. 
(Pelagiánus lett itt mindenki?) Á m  tartozzék az olvasó 
bármely felekezethez, a tapasztalat mégis azt sugallja, 
hogy a szülőktől elhagyott, Istenről sosem halló, intézet

közelségében
ahogy Salamon tette, amikor egy ország népé bízatott 
rá. A  bölcsesség pedig: tudni, hogy mi a jó és mi a 
rossz Isten igéje szerint, hogy képesek legyünk helye
sen dönteni. Mindannyiunkban világossá lett ebben 
az igében, hogy a legfontosabb döntés az életünkben: 
elfogadni Jézus Krisztus szabadítását, Őt választani 
Urunknak, hogy mindenben Ő legyen az első, akire 
figyelünk, akihez odamegyünk. A bibliai történetben 
szereplő két parázna asszony azért ment problémájá
val Salamon elé, mert az Urat látták benne.

Kihez fordulunk mi a problémáinkkal, melyeket 
képtelenek vagyunk megoldani? Az Úrnál van egye
dül a megoldás. Salamon az igazságot akarta kideríte
ni. Kardot hozatott, de nem azért, hogy a gyermeket 
megölje, hanem hogy Isten szerint való igazságos íté
letet hozzon. Ebben a váratlan helyzetben kiderült, 
hogy mi van valójában a két anya szívében. Ezen a 
hétvégén Isten közelségében és az ige fényében mi 
magunk is megláthattuk egyenként, hogy bennünk 
milyen lélek lakik. A bűn van a mi szívünkben, amely
től egyedül Jézus Krisztus képes megszabadítani.
__ Nagyon áldásos volt az együttléteken a közös ének

lés — egy szívvel dicsőíteni az Urat. Sok bizonyságtétel 
hangzott el, sokak számára megerősítést jelentett, 
mások számára biztatást, amikor hallhattuk, hogy 
egy-egy fiú vagy lány hogyan döntött Jézus követése 
mellett.

Az újonnan megtért testvéreink is beszámoltak 
döntésükről, az örömről, ami a szívükben van. Öröm 
van a mennyben, öröm támadt mindannyiunk szívé
ben, és hála a megmentett és njegújult életekért.

A tartalmas, áldásos áhítatok, igehirdetések és ige
tanulmányozások között volt időnk Isten csodálatos 
természeti ajándékainak örvendezni. Szombat dél
után szánkótúrára kerekedett föl a majd’ 100 fős ifjú
ság. A hógolyózás és a hóemberépítés jó alkalom volt 
arra is, hogy a régiek mellett új barátok, új testvérek 
találhattak egymásra. Este a szobáinkba húzódva, 
vagy a lelkésztestvérek köré csoportosulva, a kialakult 
beszélgetések hitbeli épülésünkre voltak.

A vasárnapi úrvacsorái istentiszteleten a helyi gyü
lekezet szeretettel fogadott minket. Szeretnénk, ha ez 
a kapcsolat élő és maradandó lenne.

Hálás szívvel köszönjük Istennek -  és mindazok
nak, akik eszközei voltak abban -  hogy fiatal hívő és 
még nem hívő, de az Úr útját kereső fiatalok együtt 
tölthették ezt a hétvégét.

Mészáros A drienn

ben felnőtt, s onnan otthontalanul és éhesen távozó, 
rnunkanélküli fiatalembernek talán mégsem ugyanaz a 
döntési lehetősége, mint a homlokegyenest ellenkező 
helyzetű ifjúnak. Igaz, előfordul, hogy a mocsárban is nő 
liliom, de azért ne feledjük: a dekalógus megtartásának 
lehetősége és a magunk bűnös voltának felismerése első
sorban az isteni kegyelem ajándéka.

Bozóky Éva
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Luthert tiszteljük — de az evangéliumot hirdetjük!
(Folytatás az 1. oldalról)

ereklyetisztelet ellen. Csak így maradunk protestán
sok, a szó kettősen igaz értelmében, vagyis tiltakozva 
minden lelki kényszer ellen, de ugyanakkor tanúskod
va a felismert igazság mellett.

Luther azonban utolsó igehirdetésében nemcsak a 
kultikus deformáció Szentjózsef-nadrágos visszaélé
sei ellen emelte fel szavát, hanem a Schwármerek, a 
mindenütt nyüzsgő rajongók veszedelme ellen is 
A karizmatikusnak mondott extatikus mozgalmak ma 
világszerte -  így magyar földön is -  sokszor a szó szo
ros értelmében táncra perdülnek. Hódítanak fiatalt 
és öreget, balgát és bölcset, kispolgárt és akadémi
kust, szektást és politikust. Az egyház pedig hallgat? 
Vagy nem akar, netán nem mer konfrontálódni ve
lük? Tétlenül nézzük, hogy szétszakítanak, sokszor 
szétzúznak korábban békés családokat, megkeseríte
nek tisztes, hívő keresztyén szülőket, kereszt- és nagy
szülőket? Széles skálája van ma is a münzeri és egyéb 
rajongó irányzatok örökségének. Ezoterikus csopor
tok, New Age és hasonló egyik oldalon, bigott funda
mentalizmus és jehovizmus a másikon. Lehet, hogy 
egyesek örülnek a történelmi egyház felaprózódásá- 
nak, de meddig hallgathatnak Luther szellemi örökö
sei minden szektás és rajongó jelenséggel szemben -  
még ha hitük nagyságát elismerjük is -  ha az ellenté
tes a tiszta evangélium, a hit által való megigazulás ta
nításával?

Ha a lutheri életmű kétfrontos harca valóban köte
lez, akkor ma, 450 év után -  Ezékiel jövendölése sze
rint -  megélednek Luther wittenbergi csontjai, feléled 
a harcos reformátor szelleme és megújulást hozhat a 
könnyen kényelmes álomba merülő mai nemzedék 
fiainak és leányainak.

A hattyúdalát zengő bátor hangú, majd vigasztaló 
erejű igehirdetőnek és a küzdelmes életét békesség
gel lezáró haldokló óriásnak egy egészen más irányú 
és más indíttatású üzenete is van számunkra.

A teljes Krisztusra hagyatkozás nélkül sem a pró
bák füzében, sem a halál kapujában nem tudunk 
helytállni!

A harcos Luther hangja szelíddé simult és bátorító
an meleggé vált, amikor utolsó prédikációjának során 
Jézusnak a következő szavaihoz érkezett: „Jöjjetek én- 
hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagy
tok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 
telketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem 
könnyű” (Mt 11).

A teológiai ellenfeleivel küzdő reformátor tekinte
te ekkor egyszerre minden teológusok Urára, szere
tett Megváltójára irányul. Eltörpülnek a felekezeti vi
ták, háttérbe szorulnak rajongók, szakramentáriusok 
és anabaptisták, mit számít már császár, fejedelem és

bíboros: egyedül Krisztus neve fénylik. És mintha elő
re látná a hugenották szentbertalan-éjszakáját, a 
csepregi vérengzést, a gályarabokat és a Caraffa- 
áldozatok kimondhatatlan szenvedéseit, a Bach-kor- 
szak evangélikus mártírjainak és századunk meghur
colt keresztyénéinek kálváriáját — így vigasztalt: 
„Krisztus igéjében mintha azt akarná mondani: Tartsa- 
tok ki mellettem/ Maradjatok meg az én igémnél és tör
ténjék, ami történik. Mégha megégetnek, vagy fejeteket 
veszik is, legyen türelmetek. Olyan édessé teszem azt, 
hogy el tudjátok azt viselni. Ha szenvedtek, erőt adok 
néktek, hogy még nevessetek is és kínotok ne legyen oly 
naSy> az ördög ne tudjon annyira bántani. Járhattok égő 
parázson, az olyannak fog tűnni, mintha rózsákon jár- 
**..?, 0 ’yan szívet adok nektek, hogy nevethessetek ha 
török vagy császár gonoszul gyötör és tombol is, csak jö j
jetek hozzám! Ha teher, halál vagy kínszenvedés nyo
maszt, ha pápa, török, császár támad is rátok, ne rémül
jetek meg: nem lesz nehéz elviselni, hanem könnyűvé és 
enyheve teszem. Hiszen az én Lelkemet adom, hogy az a 
teher, amely elviselhetetlen volna a világnak, számotok
ra könnyű legyen... ”

Lehet-e egy prédikátornak szebben zárni élete 
utolsó, es a mellkasi fájdalmai miatt csonkává lett ige- 
hirdetését, mint ezekkel az igazán méltó keresztyén 
lelkipásztori szavakkal, a Krisztus erejére támaszko
dó sziklaszilárd hittel?

A három napra rá hirtelen bekövetkező végóra 
ugyanezt az üzenetet hagyta ránk. Egy éjjelen át tar
tó agonizálásának óráiban háttérbe szorult minden 
egyházi szertartás. Hiányzott -  hiányzott? -  a gyónás, 
nem volt úrvacsoravétel, mellőzve lett a hivatalos lel- 
készi szolgálat. Ám ezek helyett akadozó ajkán újra 
meg újra felcsendült a haldoklók zsoltár-imája: „Ke
zedre bízom lelkemet, Te váltasz meg ó Uram, hűséges 
Istenem!” -  Feltört belőle a 68. zsoltár igéje: „A sza- 
badítás Istene megszabadít a haláltól!” -  Es két újszö
vetségi igét idézett: János 3,16-ot, az evangéliumok 
evangéliumát, majd Lukács 2,29 igéjét, az agg Sime
on szavait: „Mostan bocsásd el Uram a te szolgádat 
békességben, mert meglátták szemeim üdvössége
det!”

Eisleben főterének a városi jegyző által lakott egy
emeletes házában, 1546. február 18-án hajnalban vég
leg lehunyta szemét Luther Márton. Meghalt, de va
lóra vált az általa is gyakran idézett 118. zsoltár szava: 
Non moriar, sed'vivo et narrabo opera Dpmini. Nem 
halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak csele
kedeteit.

Itt, ebben az ünnepi órában is az Úrnak cselekede
teit hirdeti reformátori életműve, utolsó igehirdetése 
és az élet Urával való találkozása.

Ránk hagyott öröksége: a kétfrontos harc kötelezé
se és a teljes Krisztusra-hagyatkozás adjon nekünk és 
sokat szenvedett egyházunknak megújult hitet, élő re
ménységet és mindenek felett tántoríthatatlan Isten- 
és emberszeretetet.”

♦

A z ünnepség keretében F o d o r I l d i k ó  é s M e s t e r h á z y  B a l á z s  teológiai hallgató verset mondott, P a p  p  
J á n o s  előadóművész Luther végóráiról szóló hiteles tudósítást olvasott fe l komoly átéléssel. A  Teológiai Akadé
mia Énekkara C s o r b a  I s t v á n  karnagy vezetésével szolgált, és F i n t a G e r g e l y  orgonaművész, tanársegéd 
orgonáit. A z emlékezést Z á s z k a l i c z k y  P á l  otthonigazgató imádsága zárta le.

Budapesti evangélikus templomok
Több mint két éve jártunk Óbudán. A  templom története, leírása számí

tógépes szövegszerkesztővel készült, magyarul, németül és angolul. Bekere- 
teztettük és két év óta a falon kifüggesztve olvasható. A  magyar szöveget il
lusztrálják a templom főhomlokzatáról és az oltárról festett miniatűr képek 
is. A  másik két nyelvet kis színes zászlók jelzik. Egyszer még készül egy finn  
nyelvű változat is, amiről annakidején beszéltünk...

5. Az Óbudai evangélikus templom

Története
Óbuda evangélikus egyházköz

sége már 1843-ban megalakult 
s 1909-ben lett anyaegyházzá. 
A  templomépítésre 1912-ben már 
rendelkezésre álló összeg hadi- 
kölcsönben elveszett, így a temp
lomépítő bizottság csak 1922-ben 
kezdhette újra működését. 1933- 
ban kaptak telket a fővárostól, ek
kor írták ki a pályázatot a temp
lom. és a gyülekezeti ház épí
tésére. Friedrich Lóránt tervét fo
gadták el. A  templom 1935-re 
épült fel.

Leírása
A modern egyházművészet ter

méke: vasbeton tartószerkezete a 
formák leegyszerűsödését hozza 
magávál. Különösen érezhető ez a 
templom egy pillantással tisztán 
áttekinthető belsejében. Külsején 
inkább a terméskő uralkodik, eb
ből rakták campanileszerű, tömör 
tornyát, az előcsarnokot, a sekres
tyét, s a falfelületek finom díszíté
seként is hatásos. A sima homlok
zatból csak középen domborodik 
ki az óriási kőkereszt. Tornyának 
magasba szökkenő karcsú sisakja 
alatt körben keskeny, lőrésszerű

ablakok. Belül tágas, teres, világos 
csarnok, a torony felőli oldalon 
keskeny mellékhajóban karzat. 
A  mennyezetet vasbeton pillérek 
és bordák tartják, ezeket színes fa
kazetták töltik ki. A hármas boltív
vel megnyitott oltártérben szaba
don áll a menza, s úrvacsora alkal
mával körüljárható. Az oltár 
mögött közvetlenül márványtöm
bökből épült a Golgota hegyére em
lékeztető halom, ebből emelkedik 
az ácsolt, barna fakereszt, Jézus

Február 12-én volt. Budapesten 
és vidéken több kórházban tartot
tak erről megemlékezést. Orvo
sok, betegek, ápolók és lelkigon
dozók, lelkipásztorok ültek le kö
zösen együtt ünnepelni. Az Orszá
gos Pszichiátriai és Neurológiai In
tézetbe kaptunk meghívást egy 
ilyen alkalomra.

Dr. Veér András főigazgató beve
zető szavaiban örömmel szólt ar
ról, hogy már harmadik alkalom
mal vagyunk itt együtt és egyre töb
ben, gyógyítók, betegek és vendé
gek is. Jó ez az ünnep, mert ebből 
erőt meríthetnek az itt lévők, válto
zatosabbá lesz életük. Ökumenikus 
volt az együttlét. Egyházunk részé
ről részt vett és szólt Simonfay Fe
renc kórházlelkész, és jelen volt Fo
dor Viktor és Muncz Frigyes lelkész 
is. Gáncs Aladár orgonaművészeté
ből adott ízelítőt a gyülekezetnek. 
Kedves volt a „Mézegér” együttes 
műsora, melyben mozgássérült fia
talok mutatták be, hogy betegen is 
lehet a szépet és a jót művelni, má
sokat gyönyörködtetni. Az OPNI- 
gyógyító-foglalkoztató osztály mű
sorában, komoly előadásban hal
lottunk irodalmi műveket. Dr. Vár
szegi Asztrik pannonhalmi főapát,

nevének feliratával. A  gyülekezeti 
terem és az oltártér viszonya 
monumentális térhatást teremt. 
A  templomtér alatt ugyanolyan 
méretű, korábban gyülekezeti cé
lokra használt helyiség található.

Hatalmas orgonája, a „legszebb 
hangú evangélikus orgona” (a bu
dapesti Rieger orgonagyár műve 
1940), a háborúban keletkezett 
tűztől teljesen elolvadt, s minden, 
ami fából készült, vele égett. Új 
orgonáját, padjait a gyülekezet 
adakozása segítségével Tatáról pó
tolták. A fakazettás burkolatokat 
helyreállították.

Az oltárt 1989-ben újították fel, 
de rajta örök memento-ként meg
maradtak a kicsiszolhatatlan égés
nyomok.

Kovács Mária

mise keretében elhangzott igehir
detésében a Boldogmondások 
alapján szólt arról, azért jöttünk 
ide, hogy hálát adjunk Isten szere- 
tetéért. Azoké az Isten országa, 
akik elég szegények ahhoz, hogy 
befogadni tudjanak. Jézus az em
ber gyógyszere, csak arra vagyunk 
itt éhezők és szomjazók, ami Isten 
kenyere és itala.

Dr. Solti Györgyi főorvos köszön
te meg a résztvevőknek, hogy sza
kítottak időt arra, hogy együtt le
gyenek a betegekkel.

A jelenlévő lelkészek vala
mennyien a betegek gondozásá
nak munkatársai. Jó volt találkoz
ni különböző egyházak hasonló 
munkában álló, munkaterületük
ről beszámoló kollégáival. Acker
mann Kálmán pilisszentkereszti 
plébános -  aki a pomázi kórház 
keretében foglalkozik alkoholis
tákkal, drogosokkal és hajléktala
nokkal -  találóan foglalta össze 
szolgálatunkat: Amikor embere
ket gondozunk, kell a beszélgetés, 
a jó szó, a befogadás és az össze
kapcsolás. ’Ugyanez ment végbe 
közöttünk is -  így épül a munka 
során az ökumené is.

tszm.

BETEGEK VILÁGNAPJA

Megemlékezés Luther halálának 450. évfordulójáról
A M agyarországi L u ther Szövetség közgyűlése

(Az eseményről két beszámolót is kaptunk, ezeket rövidítve közöljük. Szerk.)

A Luther Szövetség 1996. febru
ár 9-én és 10-én a jubileumi Lu- 
ther-év jegyében Sopronban tar
totta ünnepi közgyűlését, mely 
nemcsak egy év munkájára irányí
totta a figyelmet, hanem bevonta a 
helyi gyülekezetét, líceumot, mely
nek otthonában folyt a gazdag 
programú ünnepi sorozat a képen 
látható kereszt alatt, jelezve, hogy 
Luther Krisztus keresztjére muta
tott -  a wittenbergi templomban is 
látható kép szerint -  a szószékről. 
Luther „hagyatéka”, műveiben, az 
élő Úr Jézus Krisztust állítja a ké
sői utódok elé, a Megfeszítettet, 
de Feltámadottat!

A vidékről érkezőknek a Diák
otthon biztosított szállást és ellá
tást. Vacsora után áhítat követke
zett, melyet á  másnap reggeli áhí
tattal együtt, terv szerint a soproni 
gyülekezet két parókus lelkésze 
tartott (Weltler Sándor és Szimon 
János). Majd megemlékezés hang
zott el Luther életéről vetített ké
pekkel (Kovács Ilona líceumi ta
nár). Egy líceumi, ez évben érett
ségiző diák Túrmezei Erzsébettől 
szavalt Lutherról írt verset (Wag
ner Ildikó). Gimnazistáink énekka
ra és harangjátéka (Erős vár... 
Szokolay Sándor feldolgozásában) 
emelte az ünnepi alkalmat Takács 
Andrea énektanámő közreműkö
désével.

Másnap délelőtt dr. Reuss And
rás rektor, a Luther Szövetség lel
kész-elnöke „Mi kérdezzük Lu
thert -  Luther kérdez minket” cí
men tartott előadást. Kezdjünk 
párbeszédet Lutherrel -  hangzott. 
Súlyosak az érvei,- egyenesen be
szél, , nem kellemes beszélgető 
partrief', de Isten előtt áll. Nem ve
lünk akar jóba’ lenni, hanem elkö
telezett emberként minket is Isten 
színe elé állít. Az előadó négy fo
galomban állította elénk a lutheri 
mondanivalót. Megigazulás. „Ho
gyan találok irgalmas Istent?” Ez 
nemcsak egy középkori ember 
kérdése, hanem minden emberé, 
aki a boldogságot másoktól várja 
(hogyan kaphatok irgalmas feleba
rátot?), de a mélyben ott van az Is- 
ten-kerdés. A megigazulás az, 
hogy Isten Krisztusban kapcsola
tot keres a bűnös emberrel és 
megajándékozza így az evangéli
ummal. Luther kérdez: evangéliku
sok életében ott van-e az evangéli
um?

Szabadság: jelenti, hogy hit által 
szabadok vagyunk, mint Isten 
gyermekei. Legtöbb könyvben kö
vetelmények dominálnak: mit 
„kell” tennem, hogy sikeres, bol
dog stb. ember legyek, lehessek. 
Luther a szabad ember hitvallásá
val mondja Wormsban: Itt állok, 
másként nem tehetek... Nem 
„szemtelenül” szabad, hanem a hit 
szemével, tekintetével figyel Isten
re.

Cselekedetek: a keresztyén em
ber szeretete által mindenkinek 
készséges szolgája. Nem a cseleke
detek mennek elöl. Isten gyerme
ke vagyok, ezért jönnek a cseleke
detek. Nem toljuk magunk előtt 
ezeket,, mintegy „talicskával”. Ma 
sokszor félünk cselekedetekről be
szélni, mintha akkor már nem is 
lennénk evangélikusok. Luther 
könyvet ír a „Jócselekedetekről”, 
magyarázza a tíz parancsolatot. 
Nem érdemelhetjük ki velük az 
üdvösséget, de ennek következmé
nyei vannak. Elkötelezésünk, hogy 
benne élünk a mindennapokban 
és egész életünk eközben istentisz
teletté válhat. Ezt Luther az első 
Hitágazat magyarázatának végén 
így fejezi ki: „Mindezért én neki 
hálával és dicsérettel, szolgálattal 
és engedelmességgel tartozom. Ez 
így igaz.”

Isten igéje: Luther ennek a fog
lya, belőle élő és táplálkozó em
ber. A wormsi birodalmi gyűlésen 
mondta, hogy lelkiismerete Isten 
igéjének a foglya. Luther kérdez: 
olvassuk-e a Szentírást? Csak így 
vagyunk evangélikusok. Nem Lu
therrel foglalkozunk, hanem a 
Szentírással, mert ő oda vezet az 
Isten igéjéhez, az evangéliumhoz. 
Ezért nem lutheránusok,,, hanem 
evangélikusok vagyunk. O is így 
akarta.

Az ünnepi közgyűlést Schulek 
Mátyás nem-lelkész elnök nyitotta 
meg. Perregi Andom é pénztáros 
beszámolója után dr. Reuss And

rás az idei tervekről és ifj. dr. Fa- 
biny Tibor a kiadványokról szól
tak. Lackner Pál a Luther Szövet
ség külföldi testvérszervezetekkel 
való kapcsolatáról számolt be. Az 
osztrák Szövetség nevében Fó- 
nyad Pál perchtoldsdorfi lelkész 
adta át a szomszédok testvéri üd
vözletét és áldáskívánását. A sop
roni szervezet nevében dr. Lang 
Jánosné számolt be a végzett mun
káról, a külföldi tanulmányutak
ról, a havonkénti összejöveteleken 
elhangzott előadásokról. Szervező 
munkájának köszönhető, hogy ez 
az ünnepi közgyűlés méltó keretet 
és tartalmat kapott a Luther-év je
gyében. Ezt meleg szavakkal mél
tatta a Luther Szövetség lelkész
elnöke.

Legyen áldás azoknak a szolgá
latán, akik Luther „koldustarisz
nyájából” ma is élnek az egyedüli 
drága kincsből, az evangéhumból 
és ezt osztogatják a maguk helyén, 
emberek közösségében, egyhá
zunk, gyülekezeteink határain be
lül és azon túl is a mindennapok
ban!

Szimon János

A Magyarországi Luther Szö
vetség (MLSZ) február 9-10-én 
Sopronban, a líceum „Hetvényi 
Lajos” kollégiumában tartott két
napos ülésén emlékezett meg Lu
ther Márton halálának 450. évfor
dulójáról. A vonattal érkezők kés
tek a télben, de a helybéliek test
véri türelemmel megvárták őket a 
kezdéssel. Kovács Ilona tanárnő 
vetítettképes előadása összefoglal
ta Luther életének fő állomásait, 
majd felolvasta Virág Jenő „Dr. 
Luther Márton önmagáról” köny
véből két szemtanú: Justus és 
Coelius lelkészek tudósítását Lu
ther utolsó óráiról. Megindító volt 
hallani.

A gimnázium harang-kórusa Ta
kács Andrea tanárnő vezetésével 
előadta Szokolay Sándor, Sopron
ban élő evangélikus zeneszerző 
csengőkre írt, Luther „Erős vár a 
mi Istenünk...” zsoltárénekének 
feldolgozását. Minden diák kezé
ben egy kis harang: megcsendítet
te, amikor az ő hangjára került a
sor. Nagyon szépen hangzott az ér
dekes színhatású muzsika. A gye
rekek pontosan játszottak, jól 
együtt voltak. -  Számomra ez a 
szokatlan muzsikálás a közös alko
tás jó módját példázza. Az együt
tes tagjai nem dönthetik el önké
nyesen, hogy mikor és hogyan fo
nódnak bele egy közös mű mintá
jába, de abból is csak a muzsikálás 
megcsúfolása származna, ha a ve
zénylő beintésére várva, pánikos 
szorongással pottyantanák be 
hangjukat. A jó együttmuzsikálás 
titka: magunkban együtt énekelni 
a dallamot a többiekkel, és amikor 
mi kerülünk sorra, megszólaltatni 
a bennünk folyó zenét, pontosan 
úgy, amint azt a mű közös előadá-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Berzsenyi Dániel Evangé
likus Gimnázium (Líceum) és 
a Hetvényi Lajos Evangélikus 
Líceumi Diákotthon Igazgató- 
tanácsa pályázatot hirdet

magyar, angol, latin, német, 
német nemzetiségi, matemati
ka, fizika, számítástechnika, 
rajz és diákotthoni nevelőta
nári

állásokra 1996. augusztus 
16-i munkába lépéssel.

Feltételek: -  tudományegye
temi végzettség, keresztyén el
kötelezettség, rendezett csalá
di élet.

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent az Evangélikus 
Egyházhoz tartozás, tudomá
nyos munka, esetleg fokozat, 
jeles vagy jó  oklevél, idegen 
nyelvtudás (állami nyelvvizs
ga, illetve a szaktárgy németül 
való tanításának képessége), 
nemdohányzó életmód, illetve 
soproni lakáslehetőség.

A pályázathoz csatolni kell:
kézzel írott önéletrajzot, a 

tanári elképzelések összefogla
lását kb. 1 gépelt oldalon, a 
diploma fénymásolatát, pro
testáns pályázók esetén a kon
firmációi (katolikusoknál a 
bérmálkozási) emléklap fény
másolatát, lelkészi ajánlást, 
nyelvvizsga-bizonyítvány fény
másolatát, erkölcsi bizonyít
ványt

A pályázatokat az iskola cí
mére: 9401 Sopron, Széchenyi 
tér 11. Pf.: 77.

kell megküldeni 1996. ápri
lis 20-ig.

A pályázók személyes meg
hallgatása után az elbírálás 
1996. május 31-ig megtörténik.

sa megkívánja. I  Ez példa a gyüle
kezeti szolgálatra is, a társadalmi 
munkálkodásra is. Reméljük, hogy 
az ő nemzedékük szolgálata idején 
már közéletünkben is áradni fog 
az összhang!

Az MLSZ éves közgyűlésén a 
leköszönő vezetőség 7 tagja beszá
molt a maga szolgálatáról: rendez
vényekről, csoportkirándulások
ról, Luther-kiadványokról, kap
csolatokról, az MLSZ gazdálkodá
sáról és idei terveinkről. Fónyad 
Pál lelkész, a Martin Luther Bund 
(MLB) alsó-ausztriai szervezője 
tolmácsolta Haris Grossing egyház
főtanácsos üdvözletét, aki az egész 
ausztriai MLB nevében köszöntöt
te közgyűlésünket, és azt kívánta, 
hogy a két testvérszervezet folytas
sa jó együttműködését.

Az MLSZ alapszabályának 
megfelelően a közgyűlés kétéven
ként megválasztja az egyesület 
tisztségviselőit. Csepregi András 
lelkészi alelnök nem vállalta to
vább tisztségét. A jelenlevő 44 tag 
újraválasztotta lelkészi elnökké dr. 
Reuss Andrást, világi elnökké 
Schulek Mátyást, alelnökké ifj. dr. 
Fabiny Tibort és Bálint László es
perest, ügyvezető elnökké Lackner 
Pált, jegyzővé Lang Jánosáét, 
pénztárossá Peregi Andomét.

A vendégek Lampérth Gyula ve
zetésével meglátogatták az ősi 
soproni líceumot (a Berzsenyi 
gimnáziumot), utána Alpámé Szá
la Erzsébet bemutatta a szépen 
fenntartott Soproni Evangélikus 
Múzeum gazdag gyűjteményét, 
majd a soproni templomban 
Szimon János rövid ismertetője 
után úrvacsorái istentisztelettel, 
Csepregi András szolgálatával ért 
véget az MLSZ találkozója.

A  soproni evangélikus gyülekezet 
szolgálata példa a hűségre az ősök 
örökségéhez. Szeretetük nemcsak 
vendégeiket, hanem saját fiataljai
kat is hordozza, sokak áldozatával, 
színvonalas szolgálatával. Köszönet 
minden vezetőnek, szervezőnek, 
szolgálatvégzőnek; sokan vannak, 
hál’ Istennek.

A  Luther Mártonra való emléke
zés pedig egyszerre hirdeti számunk
ra az öntudatos szembefordulást a 
hamis tekintélytisztelettel, a szakí
tást a megromlott hagyományokkal; 
és a hűséget a szép örökséghez, a ne
mes értékek szeretetben való őrzését. 
Hiszem, hogy evangélikus egyhá
zunk megújulásához mind a kettőre 
szükség van: m i sem folytathatjuk 
ott, ahol apáink abbahagyták, ha
nem őszinte szívvel és igényes kriti
kával mérlegre kell tennünk múltat 
és jelent. De nagy hiba lenne a min
dent felforgató „képromboló” újítók 
útján járni: a múlt hősi küzdelmeit 
pontosan kell ismemi, a szép hagyo
mányokat hűségesen kell őrizni. 
A kik a Magyarországi Luther Szö
vetségben szolgálnak, ezt akarják.

Thurnay Béla

AZ EVANGÉLIKUS 
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

hagyományos nyílt napját 1996. 
március 27-én, szerdán tartjuk. 
A  nap a szokásos reggeli áhítat
tal kezdődik 7.45-kor a temp
lomban, délben ebéd, és ebéd 
után is van még előadás, ill. ké
szek vagyunk vendégeink kérdé
seire válaszolni

Szeretettel meghívjuk a vezeté
se alatt álló intézménynek az 
érettségihez közeledő és a teoló
giai képzés iránt érdeklődő diák
jait a nyílt napon való részvé
telre.

Azoknak a diákoknak (és kí
sérőiknek) a részére, akikre néz
ve értesítést kapunk, egy egyszerű 
ebédet tudunk adni.

A Luther Otthon (Bp. 
XIII., Vizafogó u. 2-4.) diák
tanácsának pályázatára a 
Szerencsejáték R t  200 000 
Ft egyszeri adományt adott -  
a Budapesten tanuló egyete
mista és főiskolás kollégisták 
szállási költségének és rend
szeres étkeztetésének segíté
sére.

Ezúton is szeretné kifejez
ni köszönetét a Magyaror
szági Evangélikus Egyház 
Budapesti Kollégiumainak 
Igazgatótanácsa és a Luther 
Otthon Diáktanácsa.



Ahol valóban jó lennünk
„Uram, jó  nekünk itt lennünk. 

Ha akarod, készítünk itt három 
sátrat... ” -  mondja Péter Mt 17,4- 
ben. Szavainak kettős értelme van. 
Jelenthetik, hogy felemelő az él
mény, amelyben részesülnek. Jó 
másképpen, a megszokottól eltérő 
módon látni Jézust. Jó együtt len
ni vele a szentek társaságában. De 
Péter szavai másképpen is értel
mezhetők: jó, hogy Jézus rendel
kezésére állhatnak. Ha sátrakat 
kell emelni, ők kéznél vannak. Pé
ter nagyon szeretné ezt a munkát 
elvégezni: így nem szűnne meg az 
élmény. Állandó lenne a fény, a ra
gyogás, a másféle látás öröme.

Ki marasztalhatná el mindezért 
Pétert? Bennünk is él hasonló vá
gyakozás. A  problémátlanság, a 
gondnélküliség, a kísértésektől va
ló mentesség, a tisztaság utáni só- 
hajtozás mindnyájunkra jellemző. 
Meggyőződésünk, hogy Jézus mel
lett az élet mentes az ellentmon
dásoktól, a nyomasztó terhektől.

Ott a fény mellett nincsen homály, 
öröm mellett bánat, a szép perce
ket annyira hamar felváltó nehéz 
órák kilátástalansága. Ezért érde
mes lenne felépíteni a sátrakat, 
hogy maradhassunk azon a helyen, 
ahol Jézus jelenléte garancia arra, 
hogy van világosságban, remény
ségben, fényben élhető élet.

Péter és tanítványtársai nem 
építették meg a sátrakat. Mi sem 
tehetjük. Jézus dicsőségének szín
ről színre való látását nem tette 
maradandóvá számunkra Isten. 
Nekünk sem adja meg. A tanítvá
nyok nem maradhattak a hegy csú
csán. Mi sem élhetünk a magas
ban.

De olyan nagy baj ez? A tanítvá
nyok nem egyedül jöttek le a hegy
ről, hanem Jézussal együtt. Ami
kor a nagyszerű órák elmúltával 
leereszkedtek onnét, Jézus is velük 
tartott. Akkor már az ő arca sem 
ragyogott, a ruhája sem fénylett. A 
hegyről történő alászállás hozzá

tartozott ahhoz az úthoz, amely
nek végén Jézust még a ruháitól is 
megfosztották és arcát fény helyett 
vér barázdálta. De éppen ezért 
bízhatunk abban, hogy Jézus min
denkor velünk, mellettünk van.

Péter tévedett, amikor arra vá
gyott, hogy a magasban, a fényben 
együtt lehessen Jézussal. Túlságo
san keveset akart Jézustól. Jézus 
ajándéka számunkra éppen az, 
hogy áldó szeretéfének nincsenek 
korlátái. Ő akkor is a miénk, ami
kor bennünk és körülöttünk min
den elsötétül, amikor lelkesedé
sünket halálos levertség váltja fel, 
amikor szolgálatunk lendületét 
megmagyarázhatatlan bénultság 
akasztja meg. Jézus nemcsak a 
hegy csúcsán, hanem a szakadék 
mélyén is munkálkodik és az éle
tünknek vannak olyan helyzetei, 
amikor csak úgy tud mellénk lépni, 
hogy mi a mélységben vergődünk.

Ott jó lennünk, ahol Jézus van. 
Jézus nélkül sok magasság válik 
veszedelemmé, Jézussal a kétség
beejtő mélység is lehet áldás.

Bohus Imre

NE FÉLJ SZERETNI...

Keresztyén ember számára ter
mészetes, hogy szereti Istent és 
szereti embertársait. Mennyire 
meglepődünk és megbotránko- 
zunk azon, hogy a farizeusok nem 
fogadták örömmel Jézus bűnösök 
iránti szeretetét. Sőt egyenesen el
ítélték Jézust, amikor elfogadta 
Zákeus hívását. Vagy hagyta, hogy 
a bűnös nő egyik vacsorán lábaira 
öntse a drága kenetet, majd hajá
val törölgesse azt. Jézus az őt elíté
lőknek mondta: Én a bűnösök ba
rátja vagyok.

Ma nagyon sok emberről tud
juk, hogy rabjai valamilyen bűnös 
szenvedélynek. Hg^ai statisztika 
szerint közöttünk él 600 ezer alko
holista, 40 ezer drogos, 50 ezer 
„hivatásos” utcalány. Minden má
sodik házasság válással végződik. 
Évente több százezer a vagyon el
leni bűncselekmények száma. Az 
is előfordult már, hogy a temető 
elől ellopták a gyászoló család au
tóját, amíg a temetési szertartás 
folyt.

Bármilyen nagy a bűn pusztító 
hatalma, Isten szeretete erősebb. 
Ebben a hitben élt Butler Josefin is. 
Egy alkalommal igen züllött nőt 
látogatott meg a női fogházban. A 
nő cellájában volt akkor egy lel
kész is, aki a súlyosan beteg rabot 
vigasztalni akarta. A nő köszönet 
helyett rettenetes szidalommal il
lette a lelkészt. Ez annyira vissza
taszító volt, hogy a lelkész undor-

...a bűnös embert
ral elfordult tőle és ott hagyta. 
Josefin is megrettent, majd meg
igazította a beteg párnáját, néhány 
jó szót szólt hozzá, és magára 
hagyta. Közben arra gondolt, hogy 
ezért a nőért is meghalt Krisztus. 
Imádkozott érte, Isten irgalmába 
ajánlotta, hogy jusson bűnbánatra 
és bűnbocsánatra. A nő lassan le
csendesedett, néhány nap múlva 
békességben meghalt.

Wrede Maüld a „foglyok angya
la”, finn báró leánya, alig 20 éves, 
amikor megkezdi a finn börtönök
ben levő halálra ítélt gyilkosok lá
togatását. A börtönőrök félnek a 
láncra vert rabok közé beengedni 
a fiatal leányt. Matild azt mondja: 
Istenben való hite nagyobb oltal
mat nyújt neki, mint a börtönőrök. 
Bűnösök iránti szeretete erős fegy
ver, amivel a leggonoszabb fogoly 
gonosz indulatát is le tudja győzni. 
Krisztus szeretete és bűnbocsánata 
újjáteremti a gyilkosokat is, ahogy 
a keresztre feszített egyik lator is 
megtért. Isten sokszor igazolta 
Wrede Matild hitét.

Mit tegyek tisztelendő úr? -  kér
dezte tőlem 1953-ban egy szomorú 
asszony. Férje három hónapja el
hagyta, összeállt egy erkölcstelen 
leánnyal. Amikor a férfi pénze el
fogyott, a nő kizavarta az otthoná
ból. Piszkosan és éhesen vissza
ment feleségéhez, aki ez idő alatt 
négy gyermekét maga nevelte. 
Amikor a gyermekek meglátták

apjukat, nem akarták beengedni a 
házba. Apjuk cselekedete igen 
megrendítette az egész családot. -  
Az asszony hűségesen járt temp
lomba. A gyermekeket elküldte 
minden ifjúsági alkalomra. Életé
vel, hitével jó példát akart adni csa
ládjának. -  Megkérdeztem: Mit 
tett akkor, amikor férje újra haza
ment? Ezt válaszolta: Gyermekei
met lecsendesítettem -  nézzétek, 
mégiscsak apátok. Majd kértem, 
vegye le a piszkos ruháit, mosakod
jon meg és öltözzön tiszta ruhába. 
Aznap este paprikás krumpli volt a 
vacsora, leültettem az asztalhoz és 
egy tányérral elébe tettem. -  
Könnyezve kérdezte tőlem az asz- 
szony -  Jól tettem, tisztelendő úr?
-  Nem tudtam másképp cselekedni
-  nem tudtam elküldeni. -  Horniét 
volt ereje ennek a tisztalelkű, négy 
gyermekét nevelő asszonynak eh
hez? A bűnt gyűlölte, megvetette, a 
bűnöst nem tudta nem szeretni. A 
szeretet irgalmával megtisztította, 
ételt adott neki. Megelevenedett 
benne a tékozló fiút irgalommal fo
gadó atyai szív: íme az én fiam, aki 
elveszett, de megtaláltatott, meg
halt, de feltámadott.

Jézus néked megbocsát, vére tö
röl bűnt, hibát, /  Ha megváltod 
őelőtte őszintén és igazán, /  Hiszen 
érted szenvedett, nagyon-nagyon 
szeretett, / Szánja, kéri szegény bű
nös éltedet.

Brebovszky Gyula

A SZÜKSÉGES KERESZT
M t 1 0 ,3 8 -3 9

„ Tűnjenek hát el azok a próféták, 
íj akik azt mondják Krisztus népének: 
I béke, béke és nincs béke. De üdv 
I azoknak a prófétáknak, akik azt 
i mondják Krisztus népének: kereszt, 
I kereszt és nincs kereszt. Buzdítsuk 
I azért a keresztyéneket, hogy fejüket, 
[I Krisztust megpróbáltatásokon, halá- 
[j Ion és poklon át is követni igyekezze- 
I nek, s így inkább sok szenvedés árán 
I jussanak a mennybe, minthogy ma-
I] gukat a békével áltatva elbízzák ”

Luther Márton 95 tételének zá- 
I rómondatai az Isten akarata sze- 
I rinti kereszthordozásról ma is ak- 
I tuálisak. A kereszthordozás, ön- 
I megtagadás, önfeláldozás ma 
• ugyanis nem követendő eszmé

nyek. Napjainkban az önmegvaló
sító és nem az önmagukat megta- 

! gadó embereké a világ. A mai világ 
I üzleti szelleme a sikerorientált 
í embereknek kedvez és nem az ön

feláldozó sikerteleneknek. A mai 
ember sikereket akar elérni és 
nem keresztet akar cipelni.

Szomorú, hogy meg a keresz- 
tyénségen belül is felüti fejét olyan 
tévtanítás, amely azt hirdeti: az 
igazi Krisztus-követő ember életé
ben nem lehet szenvedés, baj, ke
reszt, csak boldogság.

Igénkben Jézus először is arra 
tanít, hogy a világ felfogásával 
ellentétben szükséges a kereszt. 
A kereszthordozás Isten akarata. 
Aki nem veszi fel keresztjét, az 
nem Isten akarata szerint gondol
kodik, hanem emberek kívánsága 
szerint. Mert mi is az ember kí
vánsága? A kereszt elkerülése. 
A szenvedéstől, haláltól, fájdalom
tól mentes, kereszt nélküli élet. Jé
zus tanítványai is, amíg Mesterük 
csodákat tett, betegeket gyógyí
tott, halottakat támasztott fel -  
úgy gondolták, hogy ez a sikeres 
Jézus az, aki megfelel emberi kí
vánságaiknak.

Mihelyt Jézus a kereszthordo

zásról, saját szenvedéséről, ke
reszthaláláról szól -  tanítványai 
azonnal ellene mondanak szavá
nak. A tanítványoknak keresztnél
küli Jézus kellene. Isten akarata 
azonban a kereszt. Isten akarata, 
hogy Jézus szenvedjen, meghaljon, 
harmadnapon feltámadjon.

Isten akarata a kereszt. Aki te
hát követni akarja Jézust, annak 
fel kell vennie keresztjét, így enge
delmeskedve Istennek.

Igénkben Jézus másodszor pe
dig arra tanít, hogy kereszthordo
zásunk nem lehet öncélú. Keresz
tet lehet hordani önző módon is, 
amikor valaki világfájdalmat csinál 
keresztjéből, elvárva, hogy minden 
körülötte forogjon. Csakhogy ez 
nem igazi kereszthordozás.

Az igazi kereszthordozás ön
megtagadó. A  valódi kereszthor
dozás mindig ezt jelenti: elvesz
tem, meghaltam önmagam számá
ra, és élek többé már nem én, ha
nem a Krisztus él bennem.

Aki így hordja keresztjét, az tud
ja igazán, hogy a kereszthordozás 
nem teher, hanem, a Krisztus-kö
vetés boldogsága. Ámen.

Németh Mihály

IMÁDKOZZUNK!
Ó, Jézus, amikor sokan 
Nem járnak többé teveled,
Adj erőt, hogy keresztedet 
Felvegyük hittel, boldogan. Ámen.

A Duna Televízió március 10-én, va
sárnap reggel 8 órai vallásos műsorá
ban evangélikus istentiszteletet közve
tít a Budapest-fasori templomból. Igét 
hirdet: Szirmai Zoltán esperes.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz: 
március 9., szombat: Missziói Híradó; 
március 10., vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  Csepregi Béla. Levelezési cím: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

Egy bejelentés alapján bizalommal 
felhívjuk a lelkészek és a leikészi hiva
talok dolgozóinak figyelmét a hivatal
ba látogatókkal szembeni fokozott fi
gyelemre. Különösen ügyeljenek arra, 
hogy feltűnő helyen ne tartsanak köny- 
nyen mozdítható értékes tárgyakat, il
letve szekrényt, táskát, fiókot csak a 
szükséges ideig tartsanak nyitva.

Március 12-én, kedden du. 5 órakor 
a Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesületben Kiss Jenő nyelvészpro
fesszor tart előadást „A magyar nyelv 
és nyelvközösség: gondok, kérdések” 
címmel. (OMIKK-klub, Bp. VIII., Mú
zeum u. 17.)

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája március 10-én: 
Imádkozzunk Egyházunk vezetőiért, 
hogy a megvetettekért és a kitaszítot
takért folytatott tevékenységünket to
vábbra is szerető gondoskodással tá
mogassák!

Zsedényi Lilla ikonkiállítását márci
us 8-án nyitották meg az El Kalászi ga
lériában (III., Dereglye u. 1.). A kiállí
tás 3 hétig tekinthető meg.

A kirándulók ökumenikus missziói 
délutánján március 10-én du. 4 órakor 
„NEW AGE a gyermekszobában” cím
mel vetített képes előadás lesz a zuglói 
református egyház imatermében 
(XIV, Limanova tér 11.)

A Fasori Evangélikus Gimnázium 
dísztermében (Budapest VII., Városli
geti fasor 19-21.) 1996. április 13-án 
szombaton de. 10 órától du. 4 óráig 
tartjuk a hitoktatók IV. találkozóját.

Program: 1. Etikai kérdések a hitok
tatásban -  Béres Tamás. 2. A gyer
mekre figyelve tanítunk -  Takácsné Ko
vácsházi Zelma. Ezenkívül áhítat és 
csoportos megbeszélések.

Jelentkezés: dr. Muntag Andorné fa
sori lelkésznél március 25-ig. 1071 Bu
dapest, Damjanich u. 28/B. Tel.: 322- 
28-06. Várjuk hitoktatók és lelkészek 
részvételét!

DUNAÚJVÁROS
A gyülekezet telefonszáma a temp

lomszentelésig -  május 25-ig -  ideigle
nesen szünetel. Reisch György lelkész 
elérhető: Kisapostag, Petőn u. 53. 
szám alatt. Tel.: 21.

NYÁREGYHÁZA
A leikészi hivatal és Adámi László 

lelkész telefonszáma megváltozott. Az 
új szám: (29) 490-025.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ 
Karminás Pál és Hagemann Hona 

presbiter január 27-én tartották 50 
éves házassági évfordulójukat a rákos
keresztúri templomban. „Adjatok há
lát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete”. Zsolt 118,29.

ÉRTESÍTJÜK MINDAZOKAT A 
KEDVES TESTVÉREINKET, akik a 
Zalaszentgróti Evangélikus Templom 
és Gyülekezeti ház felújításának költ
ségeihez hozzá tudnak, kívánnak járul
ni, hogy számlaszámúnk megváltozott: 
11749053,20034089 sorszámú számla
számra az OTP és Kereskedelmi Bank 
Rt. 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u.
11. lehet befizetni. Az érdeklődőknek 
befizetési csekket küldünk.

Egyúttal hálás köszönetét mondunk 
hazai és külföldi Testvéreinknek a sze
retettel küldött adományaikért. To
vábbra is kérjük, nyújtsanak anyagi tá
mogatást nemes célunk elérése érde
kében.

Isten áldása legyen az adakozókon 
és adományaikon.

Cím: Evangélikus Gyülekezet 8790 
Zalaszentgrót, Nefelejts u. 17.
Vajda István Szalay Magdolna

lelkész pénztáros

A Religion egyházi tanácsadó és 
ellátó korlátolt felelősségű társaság 
nyilvános egyfordulós pályázatot hir
det

területi képviselő 
munkakör

betöltésére, melyben 22-35 év közötti 
érettségizett férfi munkatársakat keres 
az ország különböző pontjain saját 
gépkocsival, állandó elérhetőséggel és 
egyházi ajánlással.

Feladatok: általános kereskedelem- 
és szolgáltatásszervezői feladatok ellá
tása; a fennálló üzleti kapcsolatok gon
dozása és fejlesztése, az üzleti admi
nisztráció vezetése; új üzleti lehetősé
gek feltárása, kapcsolatok kiépítése, 
piackutatás és -előrejelzés; forgalma
zott termékek és szolgáltatások értéke
sítése, szakmai és vásárlási tanácsadás; 
a cég imázsának ápolása, jóhírének és 
elismertségének erősítése.

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
Groznfjban a Magyar Ökumenikus 

Szeretetszolgálat gépkocsiját támadás 
érte. A misszió két magyar munkatár
sa a napokban hazaérkezett. Szabados 
Argentínával, a misszió vezetőjével te
lefonon beszéltünk. Elmondta, hogy 
mivel a főutcák le voltak zárva, terelő 
úton kellett közlekedniük. Az elég for
galmas úton a belvárosban két fiatal
ember állította meg őket, bizonyára 
rabiási szándékkal, de gépkocsivezető
jük gyorsan gázt adott, és eközben érte 
a kocsit a lövéssorozat. Hála Istennek 
egyiküknek sem történt baja. Délután 
fél ötkor volt mindez, világosban. Az 
esetet jelentették a helyi rendőrségen 
és az ÉBESZ-irodán, akik Bécsbe to
vábbították.

Korábban több segélyszervezet mű
ködött és azokat megtámadták, ezért

bezárták missziójukat. Rablás, fenyege
tés, lövések és robbantások érték őket 
is. Minket most ért először ilyen táma
dás. A házépítési programot éppen befe
jeztük. Most még az ingyenkonyha mű
ködik, 400 fő számára. Váijuk az 
EBESZ jelzését, hogy visszaköltözhes
sünk, addig Dagesztánban működik egy 
csoportunk, mert ott sok a menekült. 
Magam nagyon köszönöm a testvérek 
minden segítségét, különösen a lelkiek
ben való támogatást, az imádságot.

Lehel László a MÖSZ igazgatója is 
megerősítette, hogy nem számolják fel 
a missziót, csak ideiglenesen szünetel
tetik Groznyban. A másik vonalon, 
Dagesztánból igyekeznek segítséget 
nyújtani, mert ott a menekültek prob
lémája igen nehéz.

T.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. m árcius 10.
I Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila; de.

10. (német) Dietrich Tlggemann; de. 11. (uiv ) Ball
o n  Iván: du. 6. dr. Zsigmondy Árpád; II., Modort 
u 6 de fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthldegkut,
11. Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabó cs; Bé
kásmegyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó JánTsTslllaghegy,lll.,MáWásklr. £  31 de. 10. 
Donáth László; Óbuda, Nl„péval B.M. tér de. 10 
Bállntné Varsányi Vilma; U|pest, IV., Lelbstück 
Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér é. 
d© 9 (úrv.) Hegedűs Attila teol. hallgató, de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Pál; du. 4. szeretetvendégség; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (urvj Ferenczy 
Andrea teol. hallgató; du. 6. Muntag AndoroMnil. 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vili., Rákóczi 
út 57/b, de. 9. (szlovák) Cselovszkv Ferenc; V I., 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., 
Valda 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„ Kere
pesi út 69. de. 8. Tamásy Tamásné; Kelenföld XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 
11 (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Ferenczy Erzsé
bet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Er
zsébet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Balicza Iván; Budahegyvldók, XII., Tarcsay 
V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Tamás; du. fél 7.Takács József, XIII., 
Kassák Lajos u. 22. de. 10. Bolla Zsuzsanna teol. 
hallgató; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. Bolla Zsu
zsanna teol. hallgató; du. 4 (szeretetvendégség) 
Lengyel Anna; XIV Lőcsei út 32. de. 11. (urv.) Ta
másy Tamásné; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Ta
másy Tamásné; Pestújhely, XV, Templom tér. de. 
10 ' Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) 
de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XIV, 
Hősök tere. de 10. dr. Kamer Ágoston; Clnkota,
XVI Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy XVII., Tessedlk tér. de. 9. dr. 
Selmeczl János; Rákoscsaba, XVII., Pécell út 
146 de 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr,
XVII Pesti út 111. de. fél 11. dr. Selmeczl János; 
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 Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér. de. 
fél 11. Lehoczkv Endre; Budafok, XXII., Játék u.

BÖJT 3. VASÁRNAPJÁN (OCULI) 
a liturgikus szín: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Jel 5,11-14; az 
igehirdetés alapigéje: Mt 10,38-39.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán március 11-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor. * * *

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel ifjúsági műsort közvetít a Ma
gyar Televízió a TV 1 csatornáján már
cius 10-én, szombaton reggel 8 órakor. 
A műsorban Keveházi László vezetésé
vel teológiai hallgatók mutatják be Lu
ther Márton életét.

Elvárások: önállóság, kreativitás, 
problémaérzékelő- és megoldó képes
ség, gyakorlatiasság, agilitás; rendszer- 
szerű gondolkodás, szervezőkészség, 
közösségi felelősségtudat, munkaszere
tet; helyzetfelismerés, rugalmasság, bi
zalomkeltő megjelenés, jó kommuniká
ciós készség; minőség- és teljesítmény
orientáltság, megbízhatóság, precizitás, 
teherbírás, mobilitás; kialakult egyházi 
kapcsolatrendszer, széles körű tájéko
zottság, egyházi ajánlás; általános gaz
dasági és ügyviteli tapasztalatok, direkt 
értékesítésben való jártasság.

Juttatások: biztos megélhetést nyúj
tó forgalomarányos juttatási rendszer; 
autonóm, az önálló gondolkodásnak 
teret engedő, arra építő beosztás; ki
számítható előmeneteli és érvényesü
lési lehetőség; optimális munkakörül
mények, magas szintű munkafeltéte
lek; szakmai fejlődést biztosító munka
köri feladatok és képzési programok.

*

A pályázatok -  kézzel írt önéletrajz, 
fénykép, iskolai bizonyítványok máso
lata, írásos egyházi ajánlás -1996. már
cius 22-ig adhatók le a Religion Kft. cí
mén „Területi képviselő” jeligére.

Felvilágosítás, konzultáció:
Schmidt Árpád irodavezető, 1014 

Budapest, Szentháromság u. 1-3. Tele
fon: 457-3131. Religion Ügyfélszolgá
lati és Tájékoztatási Iroda.
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aranykoszorús harangöntő mester

2162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapcsli iroda;
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.
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Fényszedő Központ Kft.
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92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
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Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
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fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
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— NAPRÓL NAPRA—
kedetre törekszik. Tit 2,14 (Ez 37,23, Jób 7,11-21 
Mk 12,13-17). Nem azért, hogy üdvözöljön, hanen 
mert üdvözül! Vigyázzunk, hogy csakugyan így le
gyen,^ ne mondogassuk, mint,az álkeresztyenek 
„Az Úr népe, az Ur népe, az Úr népe van itt!”, s 
közben a szövetség vérét és a kegyesség erejét meg
vetik!
CSÜTÖRTÖK Nevednek örvendeznek minden

nap, és igazságod felmagasztalja őket. Zsolt 89,17 
(ApCsel 2,46-47; Jer 20,7-13; Mk 12,18-27). Az, 
ami felmagasztal minket, nem jó cselekedeteink, 
hiszen abban nem jut egyikünk sem teljességre, 
hanem Krisztusnak helyettünk történt szenvedé
se, amely a mi váltságunk és Isten előtti igazsá
gunk.
PÉNTEK Jön a Seregpk URának napja, minden ke- 

vély és magas ellen. Ezs 2,12 (lP t 5,5; Lkl2,49-53; 
Mk 12,28-34). Sokan ejtik ki ma is könnyelműen az 
ÚR napját óhajtó mondatot: „Jövel, Uram Jézus!” 
Pedig ruhájukat nem fehérítették meg a Jézus véré
ben, s kevélyen önigazságukban bíznak, s abban a 
magasságban, amelyre szellemileg, fizikailag és 
beosztásban jutottak a világban és az egyházban. 
Pedig, míg Isten azoknak, akik megfehérítették, 
kegyelmet ad, az utóbbiakat szája leheletével pusz
títja el.
SZOMBAT Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Al

kotóját. Péld 14,31 (Mt 25,45; IThessz 2,13-20; Mk 
12,35-37/a). Alkotásaiban -  a nincstelenekben is -  
az Alkotó maga áll elénk; alkotásaiban maga kéri a 
tiszteletet és a megbecsülést. „Ha egynek adtatok, 
nekem adtatok”. S míg özvegyasszonyok titkon 
adott kétfilléijei éltetnek ma is sokakat, addig a gaz
dagok ma is nagy csinnadrattával adnak feleslegük
ből másoknak közebédet. S meglehet, csak özvegy
asszonyokban és rádiótelefonos gazdagokban gon
dolkozol, tudd meg: Neked is van, Te is adhatnál... 
ha tudnál. Mert akinek a szíve zárva, annak a pénz
tárcája is!

Hanvay László

Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekini I nem alkalmas az Isten országára. Lk 9,62.
I VASÁRNAP Hagyd abba a hangos sírást, ni

!' könnyezzenek szemeid) Mert meglesz szenvedései 
jutalma — így szól az ÚR. Jer 31,16 (2Kor 1,7; L1 
9,57-62; Ef 5,1-8; Zsolt 129). Csak egy pillanat méj 

I a szenvedés és utána elérkezik a beteljesedés pilla 
nata -  Istentől. Az asszony mikor szül, szomorúság 
ban van, mert eljött az ő órája: de mikor megszüli a; 
ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az őrön 
miatt, hogy ember született e világra. Ti is azér 

! most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meg 
látlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, éi 
senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. (Jr 
16,21-22.)
HÉTFŐ a  parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lel- 

kiismeretbol és képmutatás nélküli hitből fakadó 
szeretet. lTim 1,5 (3Móz 22,31; Mt 19,16-26; Mk 
11,27-33). Hányszor gondoltuk úgy -  mint a 
tinédzserek, akik berzenkednek az atyai beleszólá
sok miatt -, hogy Isten csak oktalan tilalomfákat ál
lít, csak beleszól életünkbe? Aztán felnőttünk -  s 
gyermekeinket nevelve döbbenünk rá apáink szere- 
tetére. De tovább megyek; nem csak a parancs oka 
a szeretet, hanem az iránya is: -  Szeress! -  Istent és 
felebarátodat!
KEDD Azt mondtátok: Hiábavaló az Istennek szol

gálni. Amikor erről beszélgettek egymás között 
azok, akik félik az URat, az ÚR figyelt és meghal
lotta. Mai 3,14.16 (Róm 12,11; Lk 9,51-56; Mk 
12,1-12). Aki csak ennyit olvas, úgy gondolhatja: Is
ten haraggal és egyre növekvő indulattal hallgatja az 
őt félők beszélgetését. Mint egy olyan elöljáró, aki 
titokban ki szokta hallgatni beosztottjait az ajtó mö- 
gül. Pedig Isten párbeszédet kezd velük, felnyitja a 
szemüket, s megnyitja értelmüket arra, hogy az O 
ávlatából lássanak.
SZERDA Jézus Krisztus önmagát adta értünk, 
íogy megváltson minket minden gonoszságtól, és 
negtisztítson minket a maga népévé, amely jócsele-
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Legyen jó  lelkiism ereted, 
s öröm ben nem  lesz soha 

fogyatkozásod. 
Kempis Tamás

MÁRCIUSI FORRADALOMA TARTALOMBÓL
AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL

PRŐHLE KÁROLY PROFESSZOR 
KÖSZÖNTÉSE

GONDOLATOK EGY 
LUTHER-SZOBORRÓL

MEGCSÚFOLT MÁRCIUSAINK

Ö r ü lje t e k  
J e r u z s á le m m e l . . .

Ézsaiás 66,10

Böjt közepén ezen. a vasárnapon felharsan 
igénkben: Laetare -  Örüljetek. Olyan ez az ige, 
mintha egy kis húsvéti örömsugár volna, a hús
véti diadalének előíze. Szinte az egész Ezsaiás 
könyve feddés, ítélethirdetés, zúduljon Isten 
haragja a bűneiben megátalkodottan megma
radó népére. M ár úgy tűnik, Isten végleg el
vetette népét. A könyv végén, az ítélet viharfel
hőiből mégis egy vékony napsugár világít, Isten 
könyörületének szava: Örüljetek Jeruzsálem
mel... Mi hozta ezt a változást? A mai vasár
nap igéi között van egy evangéliumi ige: Jn  
12,24. Jézus szava. „Ha a búzaszem nem esik a 
földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha 
meghal, sokszoros termést hoz.” Innen kap új 
értelmet a mai vasárnap üzenete: Jézus az élet 
kenyere.

Valóban Ő az élet kenyere, Ő a búzaszem, 
aki a földbe hull. Ő az, aki ott meghal, de Ő az 
is, aki feltámad, és ezzel sokszoros termést hoz. 
Ő adja testét, hogy az kenyérré legyen. Ő az ú r
vacsorában a kovásztalan kenyér, Ó osztja szét 
önmagát az övéinek, hogy vehessük testét és vé
rét bűneink bocsánatára, áldozatra, Vele való 
közösségre.. Ebben m ár most itt és majd Vele 
örökké, az Ő országában hív közösségre.

így kapcsolódik össze a mai vasárnap üze
nete. Örüljetek Jeruzsálemmel. A babiloni fog
ság után újra megépült Jeruzsálem, volt a nép
nek öröme ebben, volt benne nagy reménység. 
A 122. Zsoltár ízelítőt ad ebből az örömből, 
mint Isten kegyelmes ítéletének beteljesedésé
ről. Ez azonban csak egy nép öröme volt és 
csak egy város megépülése.

Amit nékünk Jézus, az élet kenyere adott, és 
amit az úrvacsora szereztetésében örök időkre 
feladatul szabott: ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre, az sokkal több mint Jeruzsálem 
öröme, több mint egy vacsora meghitt közössé
gének öröme. Ez az üdvösség öröme, aminek 
lehetőségét megnyitotta, amikor az Atya akara
tának engedelmesen, mint búzamag hullt a 
földbe, és kikelt onnan, hogy minden ember 
számára, aki Öt hitében Krisztusának elfogad
ja , örök életre való kenyér, az élet kenyere le
hessen. Ezért biztat a mai vasárnap ősi neve:

Örüljetek, ti Isten népe, örüljetek* Amen.
-  m -y.

LELKÉSZFELESÉGEK  
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 

Szeretettel hívjuk a lelkészfeleségeket az ez 
évi országos csendesnapra március 23-án, 
szombaton 10 és 17 óra között a Deák téri 
Evangélikus Gimnázium dísztermébe. A je
lentkezéseket kérjük legkésőbb március 18-ig 
az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalába 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.) 
eljuttatni.
Program: , , . . , . . . .

Ki vagyok én? -  Értekeink és mérté-
keink

10 h Nyitó áhítat (Vári Krisztina)
10.30 h Bemutatkozás, közös ének
11 h Szolgálat és önmegvalósítás (Frau

Kleefeld, Németorsz.)
11.30 h Konfliktusfeloldó módszerek (Frau

Winter, Németorsz.)
Szituációs játék  .

12 h Akiknek sokat adtak (dr. Pálhegyi Fe
renc professzor)

13 h Ebéd
14 h Szituációs játék
14.30 h Csoportmunka négy csoportban

Téma: Értékeink és mértékeink 
15.45 h Plenáris beszámoló a csoportmunká

ló  h Záró istentisztelet úrvacsorával
(Smidéliuszné Drobina Erzsébet)

k------------------------------ --------------------------------

Nemzeti ünnepeink közül talán a legnépszerűbb az 
1848-as magyar forradalom jelképe, március 15-e. 
A magyar társadalom legszélesebb rétegei ezzel azo
nosulnak a legnagyobb mértékben, hiszen ezt a legfia
talabb állampolgárok is átélik a legelső gyermekévek
ben. Ezt a napot, hol szabad volt megünnepelni, hol 
tiltotta a hatalom, de ez a tiltás csak növelte az érzel
mi kötődést. Számos apró tényező mellett azonban 
ennek az ünnepnek valós korszakalkotói jelentősége 
is van.

Március 15-e hosszú fejlődés eredményeként jöhe
tett létre, hiszen a reformkorszak előzte meg. Ez a pe
riódus népünk történetének egyik legcsodálatosabb 
fejezete. Kezdetét nehéz meghatározni, mert kétség
kívül a felvilágosodásban gyökerezik, de az 1790-es 
kezdetek után rengeteg tényező alakította a magyar 
polgárosodás és modem nemzetté válás folyamatát. 
A nemzetté válás legfőbb követelése a birodalmon 
belüli egyenjogúság megszerzése volt. Sokan azt hi
szik, hogy a nemzeti függetlenség a Habsburg Biroda
lomból való kiválást célozta, holott ez a nézet téves. 
A  magyar politikai vezetés tisztában volt azzal, hogy 
ahogyan a török túlsúllyal szemben szükség volt egy 
jelentős európai háttérre, úgy most az orosz fenyege
téssel szemben a Habsburg Birodalom jelentheti a 
biztonságot. Ebből logikusan következik, hogy nem 
elszakadni akartak a birodalomtól, hanem a birodal
mon belül a többi résszel való egyenjogúságért küz
döttek, elsősorban a gazdasági alárendeltséget akar
ván megszüntetik.

A  reformkor másik nagy vonulata a polgári átala
kulásért folytatott küzdelem volt. Ez a magyar társa
dalom alapvető megváltoztatását szolgálta, hiszen a 
feudális jellegű rendi társadalom helyére egy polgári 
társadalmat akart kialakítani.

A  harc a magyar liberalizmus szószólói és a konzer
vatív erők között váltakozó erősséggel folyt, de kez
dettől föüsmerhető a nemzetközi viszonyok befolyá
soló hatása is.

A  -magyar reformkor a szellemi élet nagyszerű 
egyéniségeit állította csatasorba. Tehetséges karizma
tikus egyéniségek hada tűnt fel. Hogy csak a legna- 
gyobbakra hívjuk fel a figyelmet: Szécsényi Ferenc, 
Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, Kos
suth Lajos, Eötvös József, Kölcsey Ferenc, Batthyány 
Lajos, Kemény Zsigmond. A z  irodalom is soha nem lá
tott virágzásnak indult és a társadalmi átalakulás szol
gálatába állt. Itt is csak a legkiemelkedőbbeket említ
ve láthatjuk e kor nagyságát: Kazinczy Ferenc, Berzse
nyi Dániel, Kisfaludy Károly és Sándor, Vörösmarty Mi
hály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Tompa Mi
hály és Bajza József

A  társadalmi küzdelem színterei a megyegyűlések, 
a városi közgyűlések és természetesen az országgyűlé
sek voltak, amelyeket 1825 óta rendszeresen a törvé
nyes előírásoknak megfelelően tartottak meg.

Pesten az ifjúság egyértelműen forradalmi átalaku
lás útját hangoztatta és március 15-én a tettek meze
jére is lépett, magával sodorva a társadalom ingadozó 
elemeit is és ezzel döntő nyomást gyakorolt mind 
Pozsonyra, mind Bécsre is. A márciusi ifjúság 12 pont
ja mind a nemzeti függetlenség, mind a polgári átala
kulás alapkérdéseit egyértelműen megfogalmazta.

A politikai döntések természetesen az országgyűlé
sen születtek meg. Az átalakulás vezére és irányítója 
Kossuth Lajos lett, aki már március 3-iki felirati ja
vaslatában megfogalmazta a reform útjának legfonto
sabb tételeit. Bécs március 17-én hozzájárult az új 
fordulathoz és Batthyány Lajos lett a designált mi
niszterelnök.

így foghatott hozzá már a következő napon az or
szággyűlés az új törvények elfogadásához. Már az első 
napon elfogadták a közteherviselésről, az úrbéri szol
gáltatások azonnali -  utólagos állami kárpótlással tör
ténő -  megszüntetéséről és az egyházi tized megszün
tetéséről szóló törvényjavaslatokat. Március 23-án 
már a független felelős magyar kormányról is meg
születik a törvényjavaslat. Bécs megkísérli mind a job- 
bágyszabadítás kérdését, mind a magyar kormány 
összetételét megváltoztatni, de kísérletei kudarcot 
vallanak.

A király április 11-én szentesítette az új törvénye
ket. Azóta a történelem áprilisi törvények néven tart
ja őket számon. Már előbb, április 7-én kinevezte az 
új magyar kormányt. Ha ennek összetételét megvizs
gáljuk, úgy szembeszökő, hogy a kilenc miniszter kö
zött csak négy az arisztokrata és öt köznemes van. Ez 
a jelenség is mutatja, hogy a polgári átalakulásnak a 
művelt magyar köznemesség volt az elsőrendű szó
szólója.

A törvények jelentősége korszakalkotó. Pontosan 
meghatározzák a nemzeti függetlenség körülményeit. 
A király az ország kormányzását a magyar kormány 
útján gyakorolja, amelynek jogköre pontosan meg lett 
határozva. Az uralkodó bármilyen intézkedése csak 
akkor lett törvényes, ha a magyar kormány valamely 
minisztere ellenjegyezte a királyi iratot. Tfermészete- 
sen ez viszonosan történt, mert a magyar kormány 
sem léphetett olyan lépést, amihez a király nem járult 
hozzá.

Társadalmi téren is alapvető változásokat hoztak 
az áprilisi törvények: Számunkra, evangélikusok szá
mára az egyik legfontosabb rendelkezés „A vallás dol
gában” hozott X X . törvénycikk volt. Ez a 2. paragra

fusban kimondta, hogy „E hazában törvényesen be
vett minden vallásfelekezetekre nézve, különbség nél
kül, tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik 
meg”. Majd a következő rendelkezés így hangzik: 
„Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségei, közálladalmi költségek által fedeztesse
nek...” Az egyenjogúság fontos biztosítéka volt a 
törvény előtti egyenlőség érvényesítése, ami az eddigi 
bíróságok teljes átszervezését követelte meg.

Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a magyar pol
gári átalakulásban evangélikus hittestvéreink oroszlán- 
részt vállaltak. Annak ellenére, hogy az evangélikus 
lakosság nem közelítette meg az ország népességének

6%-át, mégis az értelmiségnek közel 20%-a evangéli
kus volt. Ez az értelmiség híven szolgálta a magyar tár
sadalmat és egyházát, majd vállalta az abszolutizmus 
korának üldöztetéseit. A kiegyezés után kialakuló ma
gyar középosztály szerves részeként komoly érdeme 
volt a magyar polgári fejlődés fényes eredményeinek 
kialakításában. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszak 
pusztító politikája épp ennek a rétegnek a tönkretéte
lére törekedett -  nem kevés eredménnyel. A jelen fel
adata a múltból erőt mentve a magyar polgári fejlődés 
sikerre vitele, mert ez szolgálja mind a magyar társada
lom, mind egyházunk érdekeit.

Dr. Gyapay Gábor

460 év után épül a templom Balatonfüreden

Február 17-én -  zord telünknek 
egy napfényes, melengető napján 
-  gyülekezett Balatonfüred és kör
nyékének, a Veszprémi Egyház
megye gyülekezeteinek népe, hogy 
részese legyen annak az ünnepség
nek, melynek során elhelyeztek 
egy új evangélikus templom alap
kövét.

Az annalesek arról tanúskod
nak, hogy az első gyülekezetét 
nem kisebb reformátor, mint a 
„magyar Luther” -  Dévai Bíró Má
tyás alapította 1535-ben. Az évszá
zadok során nem tudott annyira 
megerősödni a gyülekezet, hogy 
saját temploma legyen. Napjaink
ban is a helyi református fehér 
templomban tartják még istentisz
teleteiket. Ezen a napon is először 
ott gyülekeztek össze hálaadó is
tentiszteletre.

Az istentisztelet és alapkőleté
tel szolgálatát D. Szebik Imre püs

pök betegsége miatt -  megbízásá
ból -  Varga György esperes végez
te. Igehirdetését Ezsd 3,10-11 
alapján Tartotta: „az építők lerak
ták az Ú r templomának az alapját 
és odaállították a papokát szol
gálati öltözetben... hogy dicsérjék 
az U rat... énekeltek, dicsérve és 
magasztalva az Urat, mert jó, 
mert örökké tart szeretete.” A 
templom még nem áll, csupán a 
kő a földben, de már együtt örü
lünk és dicsőítünk. Az alap ugyan 
nem látszik, de arra épül a temp
lom, azon áll minden. Adja Isten, 
hogy a templom falai és a lelki 
templom együtt épüljön és élő kö
vek épüljenek bele a lelki házba.

Riczinger József dörgicsei lel
kész, aki a balatonfüredi gyüleke
zetei is gondozza, ismertette a 
gyülekezet történetét, emlékezte

tett az elődökre, akik már sokat fá
radoztak azért, hogy ez a nap elér
kezhessen: Csaby József, Éltes 
Gyula, Hemád Tibor, Kiss János 
és Horváth József lelkészek mun
kája is beleépül a leendő temp
lomba.

Kugler Nándor presbiter mon
dott köszönetét, hogy eddig és 
még a templom felépüléséig a re
formátus testvéreknél lehet ottho
na a gyülekezetnek. Ez a hála és 
köszönet beleszövődött az Alapító 
okirat szövegébe is, melyet a köz
gyűlésen ifj. Benczúr László Ybl- 
díjas építészünk olvasott fel, aki a 
templom tervét készítette. Dr. Áb- 
rahámné dr. Szolár Györgyi a gyüle
kezet tevékeny jegyzője fáradozott 
a szervezés és előkészítés munká
jában és köszönte meg a megjelen
teknek részvételüket.

A templomi isten- 
tisztelet után vo
nult ki a gyüleke
zet az építendő 
templom színhe
lyére, ahol imád
ság, éneklés és ál
dás után helyezték 
el az alapkőben azt 
a kazettát, mely
ben röviden leírták 
az építés történe
tét, es mellé tették 
az építési engedé
lyezési terv egy 
példányát. tszm

Böjt -  bűnbocsánat ideje. Segítségül ajánljuk hétről hétre a gyónó 
kérdéseket. M editáljunk együtt!

„IGYEKEZEL-E?”

A  gyónókérdések negyedik lép
csőjére léphetünk: ,,Igyekezet-e 
ezután Isten akarata szerint élni?” 
Valóban fordulópont lehet ez a 
mondat, hiszen az első három kér
dés arra emlékeztetett, hogy mi 
történt ezelőtt: mit kell meghalla
nom, bánnom, megbocsátanom. 
Innen kezdve viszont tekintetün
ket a jövő felé fordíthatjuk: hogyan 
tovább?! A kérdésben ott rejlik a 
válasz lényege: ne úgy, m int eddig! 
Ezután lehet másképpen élni!

A  bűnbocsánat nem valamiféle 
„lelki patyolat”, ahol „kitisztíta
nak”, es ha úgy tetszik, a követke
ző lépéssel már újra összesározha- 
tom magamat. A  bűnbocsánat 
ajándéka új életvezetésre kötelez. 
Természetesen kerülni kell a nagy 
fogadalmat. A kérdés nem úgy 
hangzik, hogy „ezután Isten akara
ta szerint fogsz élni?” Józan sze
rénységgel, bölcs emberismerettel 
csupán ennyit vár az őszinte vá
laszadótól: „Igyekezem...” Ez per
sze több, mint jámbor óhaj, hiszen 
amire igyekezünk, azt akaijuk, ar
ra törekszünk, azért mindenre ké
szek vagyunk.

Igen fontos ennek az igyekezet
nek a vezérfonala: „Isten akarata 
szerint!” Mi nagyon sokféle igény
nek próbálunk eleget tenni. Ahány 
közösségben megfordulunk, szinte 
annyiféle elvárásnak igyekszünk 
megfelelni. Mást vár a család tő
lünk, talán mást a barátok, megint 
mást a munkahely, mást a gyüleke
zet. Ki tud ennyjféle igénytkielégí-

Fordulópont
teni? Bizony, sokszor belefára
dunk ebbe a nagy „szimultán já
tékba”, kiesünk a többszörös sze
reposztásból. Olyan jó lenne látni 
a „főutcát”, világosan felismerni 
azt a „főszerepet”, amit valóban 
nekünk szánt a „Főrendező”. Nem 
véletlen, hogy egyházunk gyónási 
liturgiájában megelőzi a Tízparan
csolat felolvasása a gyónókerdése- 
ket. Ezek az ősi mondatok ma is 
egyértelműen summázzák: mi Is
ten akarata.

Nem tiltótáblák labirintusába 
tévedünk, ha komolyan vesszük Is
ten akaratát. A  tíz parancsolat egy
ben tíz ige is, tehát Istennek életet te
remtő, védő és mentő szava. Nem 
börtönrács, hanem védő és terelő 
korlát. Véd a szakadékba zuhanás
tól, s ugyanakkor az élet útjára te
rel. Az az Isten köszönt ránk már a 
bevezetésben, aki kihozott minket 
a rabszolgaság házából: „Én va
gyok az Ur, a te Istened..." Előbb 
adott, és csak utána kér. Előbb 
szeretett és csak erre a megelőle
gezett szeretette, bizalomra vár 
választ. Ha bizalommal válaszo
lunk az élénkbe jövő szeretette, 
akkor telnek meg elettel a kőtáblá
ba vésett ősi igék. Nem véletlen, 
hogy Luther Márton a Kiskátéban 
minden egyes parancsolat magya
rázatát így mondja: „Istent fél
nünk és szeretnünk kell...” Tálán 
sokan ismerik Emst Lange megle
pő tízparancsolat-értelmezését Fa- 
biny Thmás feldolgozásában. Esze
rint a tízparancsolat tízféle szabad

ságot, új esélyt jelenthet számunk
ra. S igazán lutheri szellemben, 
ennek a modem törvényértelme
zésnek visszatérő mottója is így fi
gyelmeztet: „Ha engem szeretsz, 
akkor...

1. Szabad lehetsz a félelemtől!
2. Szabad lehetsz a tiszta beszédre!
3. Szabad lehetsz a teljesítmény görcsétől!
4. Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre!
5. Szabad lehetsz az élet tiszteletére!
6. Szabad lehetsz kísértő gondolatoktól!
7. Szabad lehetsz a tisztességes munkára!
8. Szabad lehetsz az igazság képviseletére!
9. Szabad lehetsz minden irigységtől!'
10. Szabad lehetsz a harmonikus életre!”

Szabadság nemcsak valamiről 
hanem valamire is! Ez a nagy titok, 
amit külső, politikai szabadságra 
jutott népünk is oly nehezen tanul 
meg. Oly könnyen megfogalmaz
zuk: mit nem akarunk, hogyan 
nem akarunk élni. De a nem után 
meg kellene találni azt is, hogy mi
re, Kire mondunk igent. A negye
dik gyónókérdésre adott, őszintén 
megkarcolt válasz ilyen tudatos 
igen lehet Isten akaratára, igen 
magára az ÉLETRE. Jézus, aki
ben „Isten valamennyi ígérete 
igenné Jett”, így summázta küldeté
sét: „Én azért jöttem, hogy életük le
gyen, sőt bőségben éljenek. ” Ha te
hát igyekezel ezután Isten akarata 
szerint élni -  e felé a bővölködő, 
„minőségi”, örök Élet felé tartasz!

Gáncs .Péter
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„Hogy vagy?” -  kérdi Anya, 
mikor hazaviharzok a suliból.
„Szörnyű volt ez a nap is!
A buszon nem volt ülőhelyem, 
ebédre már megint tökfőzeléket adtak, 
a kesztyűmet a padban felejtettem 
és hazafelé majd lefagytak az ujjaim!”

Bocsáss meg, Istenem, hogy megint
csak árad belőlem a méltatlankodó panasz,
és közben megfeledkezek azokról
akiknek nincs is rendes ruhájuk,
nincs otthonuk és egyáltalán nincs mit enniük.

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

„Az ünnepek színei”
Tudjátok, hogy az egyházi esztendő nem január el

sején kezdődik? Van polgári és van egyházi esztendő. 
No ne ijedjetek meg, annyira nem bonyolult a dolog. 
A polgári év január 1-től december 31-ig tart. Az egy
házi esztendő viszont adventtel kezdődik. Ekkor ké
szülődünk karácsonyra, Jézus születésére. Az egyházi 
esztendő az örök élet vasárnapjával fejeződik be, no
vember vége felé. Az egész egyházi év Jézusról beszél. 
Persze az ember nem tud mindent egyszerre elmon
dani. Mint ahogy egy vastag könyvet sem lehet egy
szerre elolvasni. Emlékeztek még arra, amikor arról 
beszélgettünk, mi minden van az oltáron?

„Gyertya, virág, kereszt, Biblia, és elöl lóg egy terí
tő!” sorolja Reni. „Sőt hasonló terítő lóg a szószékről 
is.” Ezt a térítőt hívják oltárterítőnek és ez segít tájé
kozódni az egyházi esztendőben. Figyeljetek csak! 
Yan öt szín: a lila, a fehér, a fekete, a piros és a zöld. 
Adventben, az év kezdetén a terítő lila az oltáron.

Karácsonykor, húsvétkor és mennybemenetel ün
nepén a fehér szín is azt jelzi, hogy ezek örömteli, vi
dám ünnepek. A fehér a világosság és az öröm színe. 
Pünkösdkor a lángokra emlékeztető piros terítő kerül 
az oltárra és a szószékre. Ugyanez a szül jelzi a refor
máció ünnepét.

Abban az időszakban, amikor Jézus szenvedésére 
és halálára gondolunk, lila, majd fekete térítőt hasz
nálunk. Amikor nincsenek ilyen ünnepek, akkor álta
lában zöld oltárterítő díszíti a templomot.

Gyakran jelképeket, mintákat varrnak az oltárterí- 
tőre. Például egy töviskoszorút, ami Jézus szenvedé
sére utal, hisz a tövisek szúrósak és fájdalmat okoz
nak. A hullámok hátán úszó hajó a gyülekezetét ábrá
zolja, amelyet Jézus tud viharos vizeken is biztosan a 
kikötőbe kormányozni. Sok más ilyen jelképet látha
tunk a térítőkön. Ezek a képek és a váltakozó színek 
segítenek az ünnepek megtartásában.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Bibliai lapszemle”
Sokszor olvasható újságokban helyesbítés, ha 

mondjuk egy korábban megjelent cikkben valamit 
helytelenül, hibásan közölnek. Ebben a játékban rá
tok vár a feladat, hogy megtaláljátok a hibákat. Bibli
ai történeteket közlünk úgy, ahogyan az újságok tu
dósíthattak volna róluk akkor.. Beküldendők a mellé
fogások és azok helyesbítése. íme a harmadik cikk:

Merénylet a király ellen
A király közvetlen környezetéből származó hírek sze

rint az éjszaka rendkívüli események történtek Saul tá

borában. A z őrséget ügyesen kijátszva, ismeretlen szemé
lyek hatoltak be a király sátrába, és merényletet kísérel
tek meg Saul ellen. Valószínűleg a sötétségnek és a me
rénylők sietségének köszönhetően a merénylet sikertelen 
volt, mert a lándzsa a király teste mellett fúródott az ágy
ba, de maga az uralkodó sértetlen maradt. A  támadók 
elmenekültek, és magukkal vitték Saul lándzsáját, vizes
korsóját és arany ékszereit. A  vezérkar körében erős a 
gyanú, hogy a merénylő azonos azzal a Dávid nevű fia 
tal földművessel, aki korábban legyőzte a filiszteus Gó
liátot.

Megfejtések
A „Nem fölösleges” című rejtvényben egy vicc po

énját kerestük. A szöveget most már a csattanóval 
együtt közöljük: A  lelkész családlátogatást |  tart. 
Búcsúzáskor az édesanya megkérdezi Ferikét: „És mi 
szépet illik mondani, amikor a tisztelendő bácsi el
megy?” -  „Jóistennek legyen hála!”

A megoldást Illés Adél (Egyházasdengeleg), vala
mint Mersva Ildikó és Gábor (Vácegres) küldték be a 
gyermekrovat címére.

*

„A titok nyitja” megfejtése pedig Luther Márton 
neve volt.

A megfejtők: Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsá
gi Kör; Gyóni ötödikes hittanosok: Boldizsár Csaba, 
Harmincz Judit, Koczor Kinga, Ludas Melinda, 
Rapcsák Viktória, Mersva Ildikó és Gábor 
(Vácegres); Novák Kinga (Veresegyháza); Zalán Pé
ter (Budapest).

Ügyesek voltatok!

Humorzsák
A  kántornak igen bő szőlőtermése lett, de nem volt 

hozzá elegendő hordója. Elkeseredve nézte a sok le- 
szedetlen fürtöt, és felsóhajtott:

-  Uram, minek adsz egyszerre ennyi áldást, mikor 
kevesebb is elég lett volna!

Eljött a jövő évi szüret is, de most a hordó volt sok 
a soványka terméshez. A kántor szomorúan emléke
zett vissza a tavalyi fohászra:

-  Istenem, de hamar szavamon fogtál!

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

BÖJT 4. -
Több mint ötszáz évvel ezelőtt így hangozhatott 

először magyarul Laetare vasárnapján a zsoltár, 
melyet az első, XV. századi magyar nyelvű fordítás 
alapján közlünk, amely a Döbrentei-kódexben 
maradt ránk:

„Örvendjenek és örüljenek te rajtad minden té-

LAETARE
ged keresők, és mondják mindenkor nagyojtassék 
úr, kik te idvösségedet szeretik. Én kedég koldjis 
vagyok és szegény úr és én nekem szorgalmas. En 
istenem én segedelmem és oltalmam te vagy, ne 
késsél.”

(Zsolt 40,17-1«)

M iből élünk?
Az anyagiakról, a pénzről és a haszonról

Ezekről a kérdésekről még böjt
ben sem beszélünk szívesen. Nem 
kellemes témák. A cím láttán sem 
biztos, hogy sokan elolvassák e so
rokat, mert a „mit lehet erről még 
írni?” gondolat megelőz minden 
nekibuzdulást. Eszembe jutnak 
nagy, ifjúsági órai viták, késhegyig 
kiélezett ellentétek és látványos 
megsértődések. Jobb itt óvatosan 
néhány jó tanácsot elmondani, és 
azután Szépen elhallgatni. Mégis 
alapkérdés ez az életünkben. Jó 
lenne félretenni minden álszemér
mes és álszent formát, és valahol 
keményen és őszintén megszólal
ni. Talán most nem a szépen meg
fogalmazott és alaposan átgondolt 
gyónó formákra van igazán szük
ségünk, hanem arra, hogy kimond
juk azt, ami ezen a téren megkese
ríti az életünket.

Az se véletlen, hogy az emberi 
életnek kevés területén született 
annyi közhelyszerű mondás, mint 
éppen az anyagiakkal való bánás 
területén. De az örök nagy ellenté
tet a „van” és a „nincs” között ter
mészetesen ezek sem oldják fel. 
Ha van sok pénzem, az a bajom, 
hogy nem eleg. Ha nincsen, akkor 
pedig az dühösít, hogy úgy érzem, 
én vagyok a világ legszerencsétle
nebb embere. Mennyi gyötrődést 
és eltévelyedést szül csak ez a két 
végletes érzés is! Nemcsak Móricz 
Zsigmond, Móra Ferenc vagy József 
Attila környezetében okoztak élet- 
re-halálra menő küzdelmeket a 
legegyszerűbb kis különbségek. 
De gyorsan robban ki ma is ugyan
ilyen háború. Elég egyetlen új 
tárgy vagy egy kicsit más külső, 
máris megszületett a feszültségfor
rás. Elgondolkodtató, hogy meny
nyivel gyorsabban vesszük észre a 
külső változást a mellettünk élőn, 
mint a belső üresedést vagy gazda
godást. Hányszor beszélünk egy- 
egy társunk nagy eredményéről a 
megszerzett dolgokat illetően, és 
milyen ritkán azokról az értékek
ről, amelyeket épp a szerzés folya
matában veszít el.

Előttem van néhány egészen fia
tal élet. Csak szemlélem őket és fi
gyelem a lépéseiket. Néhány évti
zed elválaszt ugyan tőlük, mégsem 
ez az oka annak, hogy értetlen szo
morúsággal állok előttük. Egy fia
tal fiú ma már csak néz maga elé, 
és senki sem tudja megmondani, 
hogy mi van vele, azt pedig elgon
dolni sem, hogy mi lesz vele. Pedig 
tíz éve, olyan hét-nyolc éves korá
ban olyan kedves volt... A konfir
mációján még minden olyan szé
pen zajlott le ... Mára pedig már el

fogyott a közvetlen környezet tü
relme is. A család tetőt még ad a 
feje fölé, de közösség vagy kommu
nikáció már nem születik ott sem 
többé. Néhány éve kezdődött: a 
pénzről, a haszonról kezdett el be
szélni, ha kérdezték, ha nem. Nagy 
terveket szőtt, hatalmas ötletei vol
tak, kezdetben még nagy pénzeket 
szerzett, közben azonban teljesen 
egyedül maradt. A kérdés ennyi 
ma: mi lesz vele. Választ senki sem 
merne mondani.

Egy másik arc is elém vetül. 
A történet itt jóval rövidebb. 
A szülők, az otthon csak úgy ön
tötte rá a felnőtt korban is bőven 
elegendő zsebpénzt és értékeket. 
Ő pedig gyermekfejjel nagyon ko
rán elhitte, hogy ért a pénzhez és 
képes vele bánni. A túl korán jött 
jólétben egyre többször és egyre 
keményebben ütközött tágabb 
környezetével. A  kedves, nyitott 
arc egyre zártabbá és keményebbé 
vált. Ma naponkénti keserves küz
delmet folytat azért, hogy jusson 
neki egy kis hely a barátok és tár
sak között. Bukások és kudarcok 
közepette zajlik az élete, de vala
hol a mélyben ott van egy kereső 
és kiáltó hang a megmenekülés 
után. Bízom benne, valaki egyszer 
tényleg meghallgatja.

„Az idő pénz!” „A pénz nem 
boldogít.” „A pénznek nincs sza
ga.” „A jólétbe még senki sem halt 
bele.” „Amíg másnak jut, addig 
nekem is.” „Mindegy, hogyan, 
csak legyen elegendő.” Mennyi 
mondatot tudnánk még felsorolni! 
„De mi, keresztyének, mások va
gyunk.” Talán ezzel a mondattal el 
is intézhetnénk minden gondun
kat. Csakhogy Jézus kevés olyan 
súlyú kérdést említett akadályként 
az üdvösség útján, mint éppen az 
anyagiakért való rajongást, a pénz 
szereimé^. Nem véletlenül. De 
már az Ószövetség könyvei is ál
landóan figyelmeztetnek arra, ho
gyan keseríti meg az ember életét 
a pénzbe, vagyonba vetett vak bi
zalom. Bár nem hallgathatjuk el 
azt az ószövetségi gondolkodás- 
módot sem, amelyik a tisztességes 
úton megszerzett gazdagságot egy
értelműen áldásnak és az Úrtól va
lónak tekinti. „Emlékezzél meg az 
Úrról, mert ő az, aki erőt ad néked 
a gazdagságnak megszerzésére...” 
(5Móz 8,18) Ugyanígy olvashatjuk 
IKrón 29,12-ben: „A gazdagság és 
a dicsőség mind tetőled vannak... ” 

Az igazi kérdés mindig az marad 
a Bibliában, hogy mire használom 
és milyen szerepet játszik az életem
ben az anyagiak jelenléte. Ha képes

vagyok mások életét segíteni, ha jó 
szívvel adakozom, ha könnyedén lá
tok vendégül embereket, akkor van 
igazán értelme a tulajdonnak a ke
zemben. Áldás és átok lehet az éle
tünkben minden anyagi érték. In
díthat jó célok felé, de pillanatok 
alatt meg is kötözhet annyira, hogy 
menekülni képtelen rabjává válók. 
A legfőbb célként magunk elé tű
zött gyors meggazdagodás nagyon 
könnyen teszi tönkre a normális 
életkereteket. Jó felidézni itt is a 
Példabeszédek könyvének tanítá
sát: „Aki hirtelen akar meggazda
godni, büntetlen nem marad.” 
(Péld 28,20). De nem szabad elfe
lejtenünk Pál apostol híressé vált 
szavait sem: „Minden rossznak gyö
kere a pénz szerelme.” (lTim 6,10) 

A mi számunkra egészen más
hogy jelentkezik minden anyagi 
kérdés -  mondhatja egy ma élő fia
tal. Hol van itt a meggazdagodás 
veszélye?! Miben jelentkezne az 
anyagiak túlzott szerepe, hiszen a 
leépülés idejét éljük ma Magyaror
szágon, nem a kiteljesedését. Ha ez 
is a reális külső kép, akkor is lát
nunk kell, hogy megvan ennek az 
időszaknak is a maga sajátos veszé
lye. Soha annyit nem beszéltünk és 
hallgattunk inflációról, pénzszer
zési módokról, adósságokról és hi
telekről, mint ma. Jó lenne ettől 
függetlenedni, és valami igazi és 
mélyebb értékeket magunk elé tűz
ni! -  sóhajtunk fel néha. Itt-ott sze
münkbe ötlik, mekkora érték, ha 
egy apró kis ajándéknak örülni tud 
valaki, és milyen gyógyíthatatlan 
kór az, ha már csak a márkája és az 
ára számít. Aztán megint elsodor 
minket a kavargó, anyagiakra épü
lő, mindennapi élet...

Böjtben kereshetjük együtt a fe
leletet arra a kérdésre, hogy miből 
élünk. Jó lenne erre ifjúsági órán 
is őszintén válaszolni, egymás előtt 
is. Ne legyen rejtegetett tabu-té
ma, hanem valódi kérdésfelvetés. 
A  feleletünk egy olyan világban fo
galmazódik meg, ahol nem jutot
tunk messzire József Attila fájdal
mas szavaitól:

„Retteg a szegénytől a gazdag 
s a gazdagtól fél a szegény.
Fortélyos félelem igazgat minket 
S nem csalóka remény. ”
Vajon nem lett-e nagyon halk az 

a krisztusi hang, amelyet Pál apos
tol egyszerűen így fejez ki: „Na
gyobb boldogság adni, mint kap
ni.” Egy feszültséggel teli világban 
nincs hitelesebb perspektíva en
nél, mert ez a mentalitás minden 
félelmet felszámol. Ebből lehet 
igazán megélni. Dr. Szabó Lajos

Készülődés a Millecentenáriumra Illés próféta története
Országos rendezvényekkel készül hazánk az egész 

magyarság történetének bemutatására, a Kárpát-me
dencében élő és onnan elszakadt (kényszerből vagy sa
já t akaratából), távoli földrészekre került magyarság 
eredményeinek, alkotásainak ismertetésére. Képeket 
láthatunk a honfoglalás 1100. esztendejében a magyar
ság eredetéről, honfoglalásáról, európai küldetéséről. 
Művészeti események sokasága, koncertek, kiállítások, 
helytörténeti és népművészeti bem utatók sportverse
nyek tudományos és szakmai konferenciák egyházi 
emlékezések teszik ünnepélyessé a történelmi évfordu
lót.

A  H a d t ö r t é n e t i  M ú z e u m  az elsők között 
nyitotta meg ez alkalomból rendezett kiállítását a „Ma
gyarok őstörténete” címmel. C s á n y i  Z o l t á n  vár
palotaifestőművész tíz esztendeje kezdte festeni népünk 
eredetét, vándorlásait, harcait bemutató sorozatát. 
A  hatalmas tablók történelmi alakjaival, eleven színeivel 
méltán hívják fel azok figyelmét is történelmünk kezdeti 
koraira, akiknek eddig ennek megismerésére kevésbé 
volt lehetőségük. Csányi Zoltán természetesen a saját 
képzeletét megragadó, történelmi és mondabeli esemé

nyeket emelte ki és ábrázolta sokatmondóan, időrendi 
sorrendben. A kik jó l ismerik és nem felejtették el a tör
ténelmi órák tananyagát -  gondolok az idősebb korosz
tályokra -, azoknak kedves felelevenítése a múltnak, a 
fiataloknak pedig alapot adó képes sorozat a magyar ős
történetből, hiszen történelmi ismereteiket is csak az ala
pokra építhetik.

A  bemutatott anyag képsorozat külön értéke, hogy 
rövid, de a történéseket jól, érthetően elkészített magya
rázó szövegeket ad a képekhez. Éppen azoknak fontos 
ez a világos, egyszerű szöveg, akik őstörténetünk folya
matát kevésbé ismerik.

A  művész az első festmény alapjául azt a mondatot 
választotta, amely szerint az ősök Szkítia földjéről jö t
tek, a második már a csodaszarvas legendáját dolgoz
za fel, a következő a hunok és magyarok eredetére ve
zet vissza, majd a Duna menti Támokvölgyi csata, a 
Catalaunumi ütközet, Reims város bevétele, bevonulás 
Ravennába, Attila találkozása Leo pápával, Attila ha
lála, Csaba a hadak útján következik. Látjuk a tálto
sokat, a fehér ló befogását. Érdekes Emese -  fiának, 
Alm osnak uralkodását jelző -  álma, a végtelen 
sztyeppéken vándorló nép Álm os utódaival, Árpád ve
zér seregszemléje a honfoglalás előtt, amikor az új ha
zába, Pannónia földjére vezeti népét. Látszik az össze
állításon, hogy mennyire ismeri a művész a történel
met, a forrásmunkákat.

A  kiállítás a Speciális Szakiskolák Országos Egyesü
lete, a Hadtörténeti Múzeum és a XI. kér. Speciális 
Szakiskola közös rendezése. Nemcsak fővárosi, hanem  
vidéki iskolák is szépszámmal látogatták, amint ez az 
utóbbi években a Hadtörténeti Múzeumban rendszeres
sé vált.

Schelken Pálma

Felix M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y  nemcsak 
Bach Máté-passiójának újrafelfedezésével járult hozzá 
az oratórium műfajához, maga is írt két bibliai oratóri
umot, előbb Pál apostolról, majd Illés prófétáról. A z  
utókor -  jelentőségükhöz képest -  elég mostohán bánik 
ezekkel az alkotásokkal. A z európai ember a felvilágo
sodás óta egyre kevésbé érzi sajátjának a keresztény ha
gyományt. E  két műben is azt a némiképp megüresedett 
pátoszt látja, ami XIX. századi vallásos témájú képző- 
művészeti alkotásokon valóban nemegyszer felfedezhe
tő. A  hagyományoktól való elidegenedésnek messzeme
nő pszichikai következményei vannak, és szükségszerű
en hárítással jár együtt: a veszteséggel összefüggő dol
gokra nem tud nyugodtan gondolni az ember, ezért kerül 
mindent, ami csak kapcsolatban áll vele. A  két Men- 
delssohn-oratóriumot minden bizonnyal k ö z v e t l e n 
s é g e  miatt hárítja csaknem t e l j e s  e g é s z é b e n  
az ember, míg Beethoven, Brahms vagy Verdi nagy 
oratórikus műveit csak részben. Ezekét megfosztva szö
vegük eredeti értelmétől, úgymond, egyetemes emberi 
mondanivalóval ruházza fel, s így el tudja őket fogadni. 
Nem véletlen Bach két passiójának fogadtatása sem: a 
János-passió, amelyben több a drámai történés, jóval 
kevésbé népszerű, m int a Máté-passió, amellyel kapcso
latban ugyancsak gyakran hallani egyetemes humaniz
musról. Mendelssohn két oratóriuma is azzal az intenzi
tással vonja be a hallgatót a bibliai cselekménybe, mint 
a János-passió.

Mendelssohn egyik fő  művének tartotta az I l l é s t .  
A  m ű német és angol változata egyaránt tőle származik. 
Rafael F r ü h b e c k  de  B u r g o s  1968-ban az angol 
változatról készített lemezt. Erényeire nem a precíz ki
dolgozottság a finom  hangsúlyozás terén lelünk, ebben
-  csak az angol változatról készült felvételekre gondolva
-  Sir Neville M a r r i n e r é  jeleskedik 1991-ből. 
Frühbeck de Burgos előadását elevensége, dinamizmusa 
és spontaneitása teszi emlékezetessé. A  két karmester 
megközelítésével szépen egybecseng a próféta szerepében 
fellépő két énekesé is. Dietrich F i s c h e r - D i e s k a u  
szenvedélyesen és hevesen alakítja Illést. Spontán mó
don él át és formál meg mindent, elsősorban a kifejezés 
fontos számára, míg a Marriner-lemezen közreműködő

Thomas A l l e n  egyforma jelentőséget tulajdonít a drá
mai és a szép zenei szempontoknak, sohasem veszít 
szem elől a finomabb arányok és zenei gondolat-formái 
támasztotta követelményeket sem. Mivel a m ű jó  néhán) 
pillanata keményebb és egyenesebb vonalú német sza- 
v(jkka l érvényesül igazán, Allen form ai tökéletessége kü
lönösen nagy jelentőségű. Megközelíthetjük azonbat 
úgy is a kérdést, Fischer-Dieskau kötetlensége illik a; 
eleve esetlegesebb prozódiájú angol változathoz. A  nyi
tány előtt elhangzó próféciában -  A z  é lő  Ú r r a , 
I z r a e l  I s t e n é r e  m o n d o m ,  A k i n e k  a s z í 
n e  e l ő t t  á l l o k ,  n e m  l e s z  e z e k b e n  a ;  
é v e k b e n  s e m  h a r m a t ,  s e m  e s ő ,  c s a k  at  
én  s z a v a m r a !  -, a nyitány után felhangzó, száraz- 
ságot, éhínséget bemutató expresszív kórustételben, at 
ezt követő, énekkari imádsággal kombinált, kivételeset 
invenciózus duettben, valamint Illés szólamának néhánj 
elbeszélő jellegű részében több ju t érvényre Mendelssohr 
gondolataiból Marriner és Allen részletekre jobban ügye
lő megközelítése mellett, m ikor is feszesebbek a formák, 
elesebbek a kontúrok. Frühbeck de Burgosnál és Fischer- 
Dieskaunál viszont nagyobb a lendület. Előadásuk c 
drámai epizódokban bontakozik ki igazán.

A  lemez legkitűnőbb része a próféta és a sareptai öz
vegyasszony jelenete. Forró a levegő, feszült a hangulat. 
A kitűnő Wagner-szoprán, Dame Gwyneth I o n e i  
igazán remekel ebben a szerepben erős, de sohasem tú. 
erős hangjával. Fiatal, energikus nő áll szemben Illéssel. 
A karmester és a két szólista tökéletes egységének va
gyunk tanúi. Alkatánál fogva líraibb és visszafogottabb 
a két másik, ugyancsak kitűnő szólista, Dame Janet 
B a k e r  és Nicolai G e d d a .

Frühbeck de Burgos Illésén kívül több más egyházi 
rnü is megjelent az EM I két lemezt egy áráért kínált 
F o r t e  sorozatában. Rossini Kis Ünnepi Miséje mellt 
Stabat Matere is odafért a második lemezre, Verd\ 
Requiemje mellé pedig Cherubini egyik Requiemje. 
Olyttn zenetörténeti jelentőségű előadások is napvilágot 
látták az új sorozatban, m int Csajkovszkij három zon
goraversenye Emil Gilelsszel s mellette Prokofiev V. é: 
Bartók II. Zongoraversenye Szvjatoszláv Richterrel.

Zay Báláz:
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Két egymás utáni ülésszakról együtt számolunk be.
A 21. ülésszakon született új törvény: az egyházzenei szolgálatról

A  20. ülésszak háromnapos volt 15 üléssel. A  megnyitó áhítatot dr. 
Smidéliusz Zoltán zsinati tag tartotta L k 11,13 alapján. A z áhítat szövegét 
alább teljes egészében közöljük. A  zsinat kegyelettel emlékezett meg Halasy 
Endre esperes, zsinati tag haláláról. A z ülésszakon szerepelt témák a követ
kezők voltak: A z egyházzenei törvényről szóló törvényrész általános vitája. A  
műemlékekről szóló törvenyresz általános vitája. Törvénytervezet a tájékoz
tatási eszközökről (általános vita). Törvenytervezet az egyház háztartásáról 
(részletes vita) és törvénytervezet az egyház kapcsolatairól (részletes vita). 
Egy ülésen a zsinat az elkészült törvények revíziójának és összehangolásá
nak további eljárásáról és szerkesztéséről tárgyalt és egy másik ülésen a kon
firmációról folyt vita, elvi kérdések rögzítése céljából. A z összehangolás és 
szerkesztés kérdéséről részletes cikket olvashatunk mai számunkban. A  zsi
nat egy „jogászi szakkollégium” felállítását határozta el az 1. számú bizott
ság keretein belül. A  többi témában előrehaladás ugyan történt, de még nem 
jutottak e törvények végszavazásra, ezért a következő 21. ülésszak témái kö
zé kerültek át.

A z egyes témák előadói voltak a fenti felsorolás sorrendjében: Zászkaliczky 
Péter, ifi. Benczúr László, Gáncs Péter, dr. Horváth József és dr. Koczor Mik
lós. A  törvények összehangolásáról dr. Boleratzky Loránd adott előterjesztést.

Dr. Smidéliusz László 
megnyitó áhítata a 20. ülésszakon

Lk 11,13
Tfestvéreim!
Az áhítatra készülődve, ismét 

felelevenedtek bennem az évek 
óta érlelődő karácsonyi és újévi 
benyomások és gondolatok. Mind
nyájan újra és újra megtapasztal
hatjuk, b o s ' felgyorsult, egyre zak- 
latottabb életünk ritka ünnepi pil
lanatai közül is legkedvesebb a ka
rácsony. Az ünnepeket megelőzi 
az izgalmakat keltő tervezgetés és 
erőfelmérés, a kitartást, sok-sok 
utánjárást igénylő gondos váloga
tás a fogyasztói társadalom zavar- 
baejtő -  gyakran számunkra elér
hetetlen -  túlkínálatából, lázas 
asszonyi sürgés-forgás a konyhák 
környékén. Majd a hangulatos ün
nepi fények, az ízlésesen feldíszí
tett karácsonyfa, szépen csomagolt 
-  néha erőn felüli -  ajándékok, bő
ven megrakott ünnepi asztal. A 
„szeretet ünnep”-én még a kato
nai és lelki harctereken is fegyver
nyugvást szokás hirdetni.

A  városok szegényeinek pedig 
ingyenkonyhákon adják a meleg 
egytálételt. Mintha ezzel az éven
ként ismétlődő gesztussal szeret
nénk feledtetni egész évi mulasztá
sainkat: a bizalmatlanságot, türel
metlenséget, a szeretettelen rideg
séget, az elmulasztott együttléteket 
és biztató szavakat, a lelki sebeket 
okozó bántó mondatokat -  ami 
persze kudarcra ítélt vállalkozás.

Mégis, mennyire megbecsülen
dő az emberi erőfeszítés, mennyire 
szívet melengető a szokatlan fi
gyelmesség, mennyire örömteli 
megtapasztalni, hogy minden 
gyarlóságunk ellenére tudunk egy
másnak jó ajándékokat adni. És 
milyen tragikus, hogy az igazi ka
rácsonyi ajándék, az Isten ajándé
ka, a Jézus Krisztus szorul ki telje
sen vagy részben a karácsonyi ün
neplésből.

Aztán jön az óév zárása és az új 
esztendő kezdete. Az éves jelenté
sek, összefoglaló értékelések, a 
mérlegkészítés és a tervezés idő
szaka. Az emberi lépték szerinti 
időegységbe belegyömöszölt folya
mat-, történés- és teljesítménysze
letekből összeállított adathalma
zok értékelése a szelektív emléke
zet szűrőjén átcsorgatva, lehetőleg 
pozitív kicsengéssel. Melyekben az 
év közben oly súlyosnak tapasztalt 
gondok, hiányosságok, kudarcok 
és nehézségek mintha csak azért 
nyernének felsorolást, hogy még 
plasztikusabban domborodhasson 
ki, még nagyobb hangsúlyt kaphas
son az egyéni és kollektív emberi 
teljesítmény diadala. S az új esz
tendő kezdetén új programok, sza
bályok, szebb és gondtalanabb jö
vőt sejtető ígéretek, melynek alap
ján mindenki újabb egy évre ismét 
felépítheti a már-már megkopott,

lepusztult illúzió várát. Hogy csa
lókák és könnyen felejthetők az 
ígéretek és naiv az ezekre épülő 
reménység? Tbdjuk. Mégis fontos 
és hasznos a lélek védekezése, 
mert megóv attól, hogy menthetet
lenül elsüllyedjen az ember a kilá- 
tástalanság mocsarába.

Testvéreim! Milyen volt a mi ka
rácsonyunk?

A  mi lelkünket is eltelítette a 
sok emberi figyelmesség, az aján
dékok gazdagsága és az ünnepi 
fényáradat? Vagy kitárt szívünkbe 
befogadtuk az Isten karácsonyi 
ajándékát, hagytuk, hogy Jézus be
lépjen az életünkbe, hogy bennünk 
is növekedhessék és kiteljesedjék, 
hogy bennünk is megtörje a bűn és 
halál hatalmát, hogy számunkra is 
megtapasztalhatóvá tegye a bűn
bocsánat örömét és az örök élet 
reménységét?

Az új esztendő kezdetén mire 
alapozzuk reménységünket? Mi is 
megelégszünk az általános túlélési 
stratégiával? Mi is a gazdasági fel
lendüléstől, az anyagi lehetőségek 
javulásától, a demokrácia kitelje
sedésétől, új struktúrák kiépítésé
től, új szabályok bevezetésétől, új 
szervezetek, bizottságok és saját 
magunk javuló teljesítményétől re
méljük egyházunk életének élén
külését, zsinati munkánk hatéko
nyabbá válását, egyéni életünk 
jobbra fordulását?

Vagy ki tudunk törni kicsinyes 
emberi mértékeink és gondolko
dásunk rabságából, és tekintetün
ket a porból felemelve, merünk új 
távlatokat és szilárd alapokat ke
resni?

Belátva emberi mivoltunk kor
látáit és jó szándékú erőfeszítése
ink elégtelen voltát, meghallva a 
szívünkbe befogadott Jézus tanítá
sát, tudunk alázatos szívvel könyö
rögni a mindent megelevenítő 
Szentlélek isteni ajándékáért?

„Ha tehát ti gonosz létetekre tud
tok gyermekeiteknek jó  ajándékokat 
adni, mennyivel inkább ad mennyei 
Atyátok Szentleiket azoknak, akik 
kérik tőle. ”

Lehet-e ennél reményteljesebb 
biztatás számunkra az új esztendő 
kezdetén?

Hiszen keservesen tapasztalhat
tuk már, hogy magunkra hagyva, 
milyen szorongássíd teltek, milyen 
kishitűek, tétovák, önzőek és vi
szálykodásra hajlóak vagyunk. 
Hogy odaadó fáradozásunk is hiá
bavaló erőfeszítéssé válik, hogy 
minden igyekezetünk erőtlen és 
hatástalan marad, hogy éppen a 
legóhajtottabb vágyunk és célunk 
elérése válik lehetetlenné. A Lélek 
szárnyaló ereje nélkül földhöz ra- 
gadttá, önmaga körül forgóvá vá
lik minden nemes igyekezet. Min-

A  megüresedett lelkészi jegyzői tisztre választást kezdeményezett a zsinat. 
Tizenegy személyt jelöltek. Ketten fogadták el a jelölést és kettejük közül a 
zsinat titkos szavazással Bencze Andrást választotta meg.

Vasárnap délelőtt a zsinat most is a fasori gyülekezettel együtt vett részt is
tentiszteleten, melyen Bárdossy Tibor irsai lelkész prédikált Jn 4,31-38 alap
ján. A z igehirdetést mai számunkban teljes terjedelemben közöljük A  leve
zető elnökök: dr. Frenkl Róbert, Koczor Zoltán, dr. Reuss András és D. 
Szebik Imre voltak.

*

A  21. ülésszakot februárban két napra tervezték és 10 üléssel tartották 
meg. A  megnyitó áhítatot Tóth Attila szegedi lelkész tartotta Zsolt 91,15 
alapján. Ezt is teljes terjedelemben közöljük

A  zsinati ülésszakon egy teljes napot szenteltek a Magyarországi Evangé
likus Egyház területi beosztása (az egyházkerületek szempontjából) kérdésé
nek. Ez a törvénytervezet még az általános vita szintjén szerepelt. Mai cik
künkben a részletes elemzést -  a vitát bevezető előadói előterjesztést -  közöl
jü k  Előadója a 3. sz. bizottság elnöke: Zászkaliczky Péter volt.

Egy ülés keretében befejezte a zsinat az egyházzenei szolgálatról szóló tör
vényrész részletes vitáját és azt végszavazással el is fogadta. Ezen az ülésen 
szakértőkként jelen voltak Trajtler Gábor, Bencze Gábor, Csorba István és ifi. 
Hafenscher Károly, mint az országos zenei bizottság tagjai.

Hozzászólások egyházunk 
„médiatörvény”-tervezetéhez

Mint a törvény előterjesztőjének, igencsak szorgalmasan kellett jegy
zetelnem, az előterjesztést követő eleven hozzászólásokat figyelve. Most 
jegyzeteimben tallózva, igyekszem felidézni az általam fontosabbnak 
ítélt kérdésfelvetéseket, kiegészítéseket. Mindezt abban a reményben te
szem, hogy ezzel Olvasóinkat is további hozzászólásokra serkenthetjük. 
Hiszen a médiaügy igazi közügy hazánkban, mely mindenkit érint, és ta
lán éppen ezért mindenkinek van róla véleménye...

Többen vitatták a törvény szóhasználatát. A  média inkább gyűjtőfoga
lom, melyen belül meg kellene különböztetni az írott és elektronikus saj
tót. Más, talán magyarosabb terminológia lehetne a média szó helyett a 
tömegtájékoztatás, melyen belül megkülönböztethetnénk tömegtájékoz
tatást írott formában, hangban és képben...

Volt, aki egy „Média Bizottságot” javasolt három albizottsággal: az 
írott, az elektronikus sajtóra, illetve a könyvkiadásra szakosítva.

Egyes hozzászólók szerint az országos hetilap profiljába a tájékoztatás 
mellett törvényi szinten is fel kell venni a hitébresztés, a közéletiség fel
adatát.

Néhányan megkérdőjelezték egyházunk hivatalos közlönyének létjo
gosultságát. Volt, aki egyenesen luxusnak nevezett egy ilyen kiadványt. 
Mások viszont éppen azt tekintették pazarlásnak, ha hivatalos doku
mentumok veszik el a helyet közérdekűbb írásoktól.

Felvetődött egy „hivatalos egyházi szóvivő” szükségessége, vagy leg
alábbis egy olyan „szakértői lista” közzététele, mely megóvhatja a világi 
sajtót attól a kísértéstől, hogy a hozzá éppen legközelebb álló egyházi 
személyt tekintse „szakértőnek” a legkülönbözőbb kérdésekben...

Hiányolták többen is, hogy a törvény nem foglalkozik az egyházi mé
diaszakemberek képzésének kérdésével, amire pedig már a Teológián 
meg kellene kezdeni a felkészítést.

Természetesen előkerült a médiavilág talán egyik legkínzóbb kérdése 
is: a médiaetika áldatlan állapota. Vajon lehet-e törvényi szinten orvosol
ni ezt a beteg területet?!

Várjuk Olvasóink véleményét, mellyel segíthetik a törvény közelgő 
részletes vitájának előkészítését.

Gáncs Péter

den jól kidolgozott, alaposan meg
szerkesztett, stilisztikailag kicsi
szolt és jogi szempontból kifogás
talan törvény, mmden gondosan 
felépített egyházszervezet, sőt ma
ga az egyház is élettelen, rideg, 
mozdulni képtelen csontváz ma
rad, ha a teremtő Isten nem veszi 
kézbe, a csontokat nem illeszti 
össze, inakat, húst és bőrt nem bo
rít rá és ha nem tölti be áldott 
Szendéikével, hogy megelevened
jék és talpra álljon. Csak a Lélek 
indíthat és taníthat minket az egy
más iránti szeretetre, az egymásra 
figyelésre, a másik gondolatainak 
tiszteletben tartására és elfogadá
sára. Hogy az általunk létrehozott 
törvénykönyv és kialakított szerve
zet ne az emberi érdekek szabá
lyokba és intézményekbe mereve
dett lenyomata legyen, hanem a 
Lélek áradásának áldott medrévé 
váljon. Ne gátolja, hanem segítse 
az Isten megelevenítő munkáját. 
Mi pedig alázatosan tudjuk rábízni 
magunkat ennek a sodrásnak az 
erejére. Hiszen hogy is lehetne 
gyülekezet, egyház, zsinat a Lélek 
áradása és magukat ennek sodrára 
bízó emberek, tanítványok nélkül. 
Mint ahogy a csüggedt, reményt

vesztett tanítványokból ez az erő 
teremtett rettenthetetlen, bizony
ságtévő, gyülekezeteket építő 
apostolokat, úgy minket is egyedül 
a Lélek tehet alkalmassá a szolgá
latra.

Tfestvéreim!
Jézus ma is tanít és biztat: kérje

tek és adatik... a mennyei Atya ad 
Szentlelket azoknak, akik kérik tő
le. Könyörögjünk együtt 1996 első 
zsinati ülésszakának kezdetén, 
kéijük Istent, küldje el nekünk is 
Szendéikét, hogy méltó és alkal
mas munkásai lehessünk az 0  or
szágának.

Ó, jöjj, teremtő Szentlélek 
Látogasd meg a te néped,
És adj minden teremtménynek 
Vigasztalást, békességet.

Világíts be értelmünkbe,
Szeretetet adj szívünkbe:
Jól ismered gyengeségünk 
Te légy a m i erősségünk

Dicsőség a m i Atyánknak 
S megdicsőült szent Fiának 
A  Szentlélekkel egységben,
A  földön és a mennyekben.
Amen.

Folytatta a zsinat az egyház háztartásáról szóló törvénytervezet részletes vi
táját. Három ülés keretében előre haladtak a törvény szövegének rögzítésé
ben, de még a következő ülésszakon szükség lesz további vitára, hogy befe
jezéshez jusson és végszavazásra kerüljön ez a törvény is. Ennek előadója 
Szlruhár András bizottsági tag volt.

A z elmúlt ülésen felvetődött a bíráskodásról szóló törvény egyes szakaszai 
módosításának szükségessége. Most dr. Galli István előterjesztésében kerül
tek tárgyalásra e módosítás szövegei. Ezen az ülésen az Országos Bíróság el
nöke, dr. Fabiny Tibor mint szakértő és a módosításra okot adó testület kép
viselője volt jelen. A  törvénymódosítást a zsinat részletesen megtárgyalta és 
szavazásra bocsátotta, elfogadta. A  módosított szöveget e számunkban kö
zöljük.

A z ülések levezető elnöke dr. Frenkl Róbert és dr. Reuss András volt.
A  legközelebbi, 22. ülésszak 1996. június 28-29-30-án lesz.

Tóth Attila megnyitó áhítata 
a 21. ülésszakon

Zsolt 91,15
Keresztény gyülekezet, Testvé

reim az Ú r Jézus Krisztusban!
Invocavit vasárnapja előtt ál

lunk. Böjt első vasárnapjának zsol
tára emlékeztet bennünket arra, 
hogy segítségül hívhatjuk az Úr 
nevét. Isten nevét megszentelhet
jük úgy, hogy nevét jóra használjuk 
fel. „Istent félnünk és szeretnünk 
kell, hogy nevével ne átkozódjunk, 
ne esküdözzünk, ne igézzünk, ne ha
zudjunk, se ne csaljunk, hanem ne
vét minden bajban Segítségül hívjuk,

' imádjuk és hálaadással dicsőítsük. ” 
(Luther: Kiskáté 2. par. magyará
zata)

Isten biztat bennünket, zsinati 
tagokat, hogy bátran hívjuk segít
ségül munkánkban az O nevét. 
Nem egyedül kell elkezdenünk ezt 
az ülésszakot, hanem vele együtt. 
Isten bölcsességét kérhetjük, hogy 
munkánk eredményes legyen. 
Nagy lehetőség ez a keresztény 
ember számára: segítségül hívható 
az Isten.

„Ha kiált hozzám, meghallga
tom. ”

A feltételes mód az ember sza
badságára utal. Lehet úgy is leélni 
egy életet, elkezdeni egy napot, 
egy munkát, hogy rá sem gondolok 
arra, aki a mindenek fenntartója 
és ura. Akkor azonban az ígéret 
nem valósul meg életünkben. Isten 
ígérete a nyomorúságban a közös
ség vállalása, a szabadulás munká- 

, lása és dicsőségre jutás. A mély
ségből a magasságba emeli Isten a 
kiáltó embert. Csak az jut a ma
gasságba -  a magasságos rej tekébe 
- , aki felismeri: élete mélységben 
van. Baj van akkor, ha nem tudjuk, 
hol vagyunk. Baj van akkor is, ha 
tudjuk, hol vagyunk, de másnak 
nevezzük azt, vagy nem akarunk 
változtatni rajta. Jézus szava ítélet
ként hangzik:

„Ha vakok volnátok, nem volna 
bűnötök. De ti azt mondjátok, hogy 
láttok, ezért megmarad bűnötök. ”

Szabad az Úr nevét segítségül 
hívni! Élünk-e ezzel a lehetőség
gel? Ha igen, akkor helyzetemet, 
kapcsolatomat az Istennel és em
bertársaimmal kell megvizsgálnom.

Invocavit vasárnapja előtt az 
éles helyzetfelismerés segíthet zsi
natunkon, egyházunkon. Nyomo
rúságos helyzetben vagyunk, és 
csak az Isten tud bennünket ki
emelni ebből a mélységből. Nem 
azt kell most kutatnunk, hogy ho
gyan jutottunk ide. A kivezető utat 
kell keresnünk és munkálnunk. Jé
zus mondja: „Én vagyok az út, igaz
ság és az élet." A kivezető út a 
mélységből Krisztuson át vezet.

Egyházunk, zsinatunk, szemé
lyes életünk mélységbe juthat. De 
ebben a helyzetben sem szabad el
feledkeznünk: Immánuel -  velünk 
az Isten. Isten ígéri, hogy az imád
kozó ember fele fordul és közössé
get vállal vele. Milyen nagy aján
dék a zsinat számára: Isten nincs 
messze tőlünk, közösséget vállal

velünk. Lehetnek bár különböző 
szokásaink, elvárásaink, remény
ségeink, véleményeink, mégis az 
Isten közösséget vállal velünk. Az 
ő személye az összekötő kapocs 
közöttünk.

Isten nemcsak közösséget vállal 
a bűnös emberrel, hanem kiragad
ja a nyomorúságból. Erős kézzel 
ragad meg bennünket és hordozza 
életünket. íme az Isten szeretete. 
Nem hagy bennünket a bajban, ha
nem elkészíti a szabadulás útját. Jó 
reménysége lehet ez minden kiáltó 
embernek és zsinatnak. A magunk 
erejéből nem tudnánk sem hinni 
benne, sem megszabadulni helyze
tünkből. Isten a kezdeményező fél. 
Ha ő akar, megszabadít, ha nem, 
csak vergődünk tovább, mint a há
lóba repült madár. Az előbb az 
ember szabadsága állt előttünk a 
megszólításban, most az Isten sza
badságával találkozunk a szabadí- 
tásban, üdvözlésben.

A zsoltáros Istennek arról a 
munkájáról is szól, amelyet az em
ber csak ritkán tapasztal meg éle
tében. Isten megdicsőíti az em
bert. Vajon mit takarhat ez a kife
jezés? Mindig arról szoktunk be
szélni, hogy mi, emberek hogyan 
dicsőíthetjük az Istent. Most pedig 
a fordítottjáról van szó. Az Isten, 
aki a mélységbe jutott embert a 
magasba emeu.

A magasban lévő ember a Ma
gasságos közelében él. „Isten kö
zelsége oly jó  nekem” -  érzi és tud
ja ezt az ember.

Isten közelségében az ember át
éli az Isten szentségét és a maga 
bűnösségét. Péter ezt mondja Jé
zusnak: „Menj el tőlem, Uram, mert 
bűnös ember vagyok. ”

Isten közelségében a kegyelmet 
élhetjük át. Ő megbocsát nekünk 
szere tétéből fakadóan. Ezért va
gyunk hálásak az Istennek és di
csőítjük az ő nevét: „Szent, szent, 
szent, a Seregek Ura és Istene. Di
csősége betölti az eget és a földet. 
Hozsánna a magasságban.” Isten 
közelségében nem tehetünk mást, 
mint dicsérjük őt jóságáért és 
gondviseléséért.

Az ő rejtekében megérthetjük 
azt, hogy miért jutott mélységbe 
életünk. Megmutatja Isten a kive
zető utat és a jövő feladatait. To
vább küld bennünket le a hegyről 
az emberek közé.

A zsoltáros Istent hívja segítsé
gül, hogy léte, munkája a világ 
előtt rehabilitálja, megmentse a 
teremtményt. Az ember átélheti 
azt, hogy az Isten mellé áll, hatal
mával megmenti. Ez a szabadulás 
a keresztény ember dicsősége. 
A munkálkodó Isten életünkben, 
világunkban, zsinatunkban meg
mutatja szabadítását. Ha enged
jük, átéljük a megmenekülést és a 
Magasságos rejtekébe való jutást. 
Az ember dicsőségbe jutása ezt je
lenti. Megdicsőül életünkben az 
Isten. Ámen.
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AZ EGYHÁZI SZOLGALAT
IX. Fejezet

AZ EGYHÁZZENEI SZOLGÁLAT

TERÜLETRENDEZÉS: EGYHÁZKERÜLETEK

I. CÍM: AZ EGYHÁZZENEI 
SZOLGÁLATRÓL ÁLTALÁBAN

l . §
Az énekes és hangszeres egyházzene Isten imádá- 

sának, az igehirdetésnek és az imádságnak sajátos 
formája, az egyház életének elválaszthatatlan, szer
ves része. Erre a szolgálatra Isten igéje biztat.

készítése
adata.

az Országos Egyházzenei Bizottság fel-

2. §
Az egyházzenei szolgálatot a gyülekezetben a kántor 

szervezi és vezeti, amely feladatba hozzáértő segítők is 
bevonhatók. Sajátos jellege miatt a kántori szolgála
tot, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház 
egyházzenei tevékenységének szakmai és szervezeti 
irányítását jelen külön törvényi fejezet szabályozza.

H. CÍM: EGYHÁZZENEI SZOLGÁ
LAT AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN

3. §
(1) A kántor feladata az egyházközségben:
a) Vezeti a gyülekezeti éneklést, ellátja a hangsze-* 

rés szolgálatot az istentiszteleteken és egyéb alkal
makon.

b) Tanítja az énekeket.
c) Tevékenyen közreműködik a gyülekezet liturgiái 

életében.
(2) A kántor lehetőség szerint ellátja a következő 

feladatokat is:
d) Szervezi és vezeti a felnőtt, ifjúsági, és gyermek

kart, valamint a hangszeres együttest.
e) Gondoskodik a gyülekezeti alkalmak zenei mű

soráról.
f) Szervezi a zenés áhítatokat és egyházzenei hang

versenyeket az évi gyülekezeti munkaterven belül.

4 .  §
Az egyházközség a kántort a helyi igények és lehe

tőségek szerinti feladatokra díjlevélben is rögzített 
módon alkalmazza. A kántori feladatok több személy 
között (így kántor, énekvezető, orgonista, karvezető, 
zenekar vezetője) is feloszthatok. Ebben az esetben 
mindenki a maga, írásban is meghatározott feladat
köréért felelős.

5 -§
Az egyházközségben folyó, egyházzenei szolgálat 

személyi és tárgyi feltételeit az egyházközség elnöksé
ge és presbitóriuma biztosítja;-” " '

a) Gondoskodik a kántori állás betöltéséről.
b) Biztosítja az évi költségvetésben az egyházzenei 

munkához szükséges összeget.
c) Biztosítja az évi költségvetésben az egyházköz

ség kántorainak és kántoijelöltjeinek továbbképzését 
segítő összeget.

d) Gondoskodik a szükséges hangszerekről és az 
egyházközség birtokában lévő hangszerek karbantar
tásáról.

6 .§
A kántor tevékenysége más egyházi szolgálattal, 

így hitoktatói, diakóniai és adminisztratív munkakö
rökkel is összekapcsolható.

7. §
A kántor szakmai szempontból az Országos Egy

házzenei Bizottság felügyelete alá tartozik.

8 .  §
A kántor megválasztásánál a jelölt egyházzenei 

képzettségét és gyakorlatát, valamint emberi alkal
masságát is figyelembe kell venni.

9 . §
A megválasztott kántort a gyülekezeti lelkész isten- 

tisztelet keretében iktatja be.

Bű. CÍM: EGYHÁZZENEI SZOLGALAT 
AZ EGYHÁZMEGYÉBEN

10. §
Az egyházmegyében az egyházzenei ügyek felelőse 

az egyházmegyei zenei megbízott. Több egyházmegyé
nek lehet közös zenei megbízottja.

11. §
Az egyházmegyei zenei megbízott feladata:
a) Egyházzenei ügyekben tanácsadó, szervező és el

lenőrző munkát végez, segíti az egyházközségekben 
végzett egyházzenei szolgálat személyi, anyagi és tár
gyi kérdéseinek megoldását.

b) Szorgalmazza és segíti a kántorok és a lelkészek 
ének-, zenei és liturgikai képzését, illetve továbbkép
zését.

c) Szervezi az egyházmegyei kántortalálkozókat, 
képzéseket és továbbképzéseket, az énekkari találko
zókat és egyházzenei táborokat.

d) Közvetít az Országos Egyházzenei Bizottság és 
az egyházmegye egyházközségei között az egyházze
nei kérdésekben.

13. §
(1) Az Országos Egyházzenei Bizottság tagjai hiva

talból:
a) A Kántorképző Intézet igazgatója, aki vezeti és 

felügyeli a kántorok, valamint az egyházzenészek 
képzését, illetve továbbképzését

b) Az Evangélikus Teológiai Akadémia-Hittudo
mányi Egyetem egyházzenei tanszékének tanára.

c) Az Országos Liturgiaügyi Bizottság kiküldött 
tagja, aki bizottságában az egyházzenei kérdések 
szakértője.

(2) Az Országos Egyházzenei Bizottság tagjai vá
lasztás alapján:

d) Az egyházi iskolák zenei felelőse, aki irányítja az 
egyházi közoktatási intézményekben folyó ének- és 
zenei munkát

e) A gyülekezeti énekek felelőse, aki a himnológiai 
szakcsoport vezetője.

f) A kórusügyek felelőse, aki az egyházi kórusok és 
kórusmunka szakmai irányításáért felelős, és segíti a 
gyülekezetekben az egyházzenei alkalmak megrende
zését.

g) Az orgonaügyek felelőse, aki számon tartja az 
egyházi tulajdonban lévő orgonákat és azok állapo
tát, szakmailag ellenőrzi az orgonajavításokat, az 
újonnan épülő orgonák tervezését és kivitelezését.

14. §
Az Országos Egyházzenei Bizottság tagjainak fel

adatkörei szükség esetén átcsoportosíthatók, de a ta
gok száma hétnél kevesebb nem lehet. A bizottság ta
nácskozási joggal a bizottság egyszeri vagy állandó 
tagjaiként egyházzenei szakértőket (így az ifjúsági 
ének és zene felelősét, a fúvószene felelősét és egyéb 
szakértőket) von be munkájába. Minden felelős saját 
feladatkörének területén albizottságokat szervezhet.
A bizottság tagjai munkájukat a bizottsággal egyez
tetve és azzal összhangban végzik.

15. §
A bizottság az üléseit szükség szerint, de évente 

legalább egy alkalommal tartja.

16. §
Az Országos Egyházzenei Bizottság hatásköre:

■a) Figyelemmel Kikéri,1 áegíti, ellenőrzi és tervezi az 
egyházban folyó zeneimunkát.:: am crío.; ni:\sgi jr.sii

b) Állást foglal, illetve dönt az egyházzenét érintő 
országos kérdésekben.

c) Véleményezi az egyházi személyek, testületek, 
egyházzenei tevékenységet végzők zenei vonatkozású 
döntéseit, intézkedéseit és munkáját. Amennyiben 
azok az evangéliumi tartalomnak, a szakmai színvo
nalnak, valamint egyházunk zenei hagyományainak 
nem felelnek meg, figyelmeztetéssel él, ennek ered
ménytelensége esetén pedig az országos közgyűlés in
tézkedését kéri.

d) Dönt az ösztöndíjra küldendő személyekre vo
natkozóan, és őket beszámoltatja.

e) Évente javaslatot tesz az országos egyház költ
ségvetése számára az egyházzene céljaira fordítandó 
összeg mértékére és felhasználására.

17. §
Az Országos Egyházzenei Bizottság saját tagjai kö

réből bizottsági elnököt választ. A bizottság elnöke 
gondoskodik az alábbi feladatok ellátásáról:

a) a zenei ügyek országos képviselete;
b) a bizottsági ülések összehívása és vezetése;
c) a bizottsági döntések előkészítése és végrehajtása;
d) kapcsolattartás más egyházak zenei életével, 

szerveivel és nem egyházi szervezetekkel, külföldi 
egyházzenei szefvezetekkel, az egyházmegyei zenei 
előadókkal és a zenei ösztöndíjasokkal;

e) beszámolás a bizottsági munkáról az országos 
közgyűlésen.

Budapest, 1996. február 24.

1. Bevezető megjegyzések
1.1. A területrendezés mint feladat a zsinati munka 

egész folyamatát végigkíséri. Már a zsinati előkészítés 
időszakában jelentkező gondolat volt, hogy a zsinati 
munkát ezzel kellene kezdeni, s csak későbbi döntés
sel maradt ez a feladat a zsinat befejező időszakára. 
Ebből a kezdeti bizonytalanságból is fakadt, hogy alig 
több mint egy évvel a munka megkezdése után, 1992. 
augusztus 29-én a területi kérdések már a zsinat napi
rendjén szerepeltek. Az előterjesztés „Egyházkor
mányzati szintek és területi rendezés" címmel nyolc tér
kép mellékletével a Zsinati Híradóban is megjelent. 
A kérdésről a zsinat az aznapi határozatképtelenség 
és rekkenő hőség ellenére is élénk vitát folytatott, bár 
semmiféle döntéshozatalra még nem volt lehetőség.

Most a februári ülésszakon a területi kérdés az ál
talános vitáig jutott el. Végső döntések így most sem 
születtek még, ezek majd a nyáron vagy ősszel esedé
kes részletes vita feladatai lesznek. Ugyanakkor a kö
zel egy napig tartó általános vita légköre, az eltérő 
gondolkodásmód és ellentmondó felfogások jelezték, 
hogy ebben a nagyon sok szempont mérlegelését 
igénylő, szerteágazó kérdéskörben nem lesz könnyű 
egy közel egységessé formálódott, többségi véleményt 
kialakítani.

1.2. A területi kérdések egyik része az egyházme
gyékre vonatkozik: hol húzódjanak az egyházmegyék 
esetleges új határai, hogyan lehet működőképesebb 
egyházmegyéket kialakítani? Ezekre nézve a novem
beri zsinati ülésszakon hangzottak el javaslatok, ame
lyekre eddig csupán az egyházmegyék egy részéből 
érkeztek visszajelzések. Most nem is jutott rá idő, no
ha a tervezetben ez a kérdéskör is szerepelt. Az a re
ménységünk, hogy a következő hónapokban vala
mennyi érintett egyházmegye foglalkozni fog a terüle
tüket, így jövőbeli működésüket is érintő javaslatok
kal.

Ennél nehezebb, és sokkal több ellentmondást hor
doz az egyházkerületek kérdése. Köztudott, hogy 
1952-ig négy egyházkerülete volt egyházunknak: a 
Bányai, a Dunántúli, a Dunáninneni és a Tiszai. 
A négy püspöki székhely (az előbbi kerületi sorrend
ben) Budapest, Győr, Balassagyarmat és Nyíregyháza 
voltak. A trianoni békeszerződés következtében el
szenvedett területi veszteségek különösen a Tiszai és 
a Dunáninneni egyházkerületeket érintették. A két 
csonka kerület egyesítése ismételten szóba került, így 
az 1934/37-es zsinaton is. Ez végül nem történt meg, 
mert a zsinat arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
az egyház érdekében nem csökkenteni, hanem inkább 

emelni kellene a püspöki tisztségek számát”1. A kérdést 
jó időre elintézetté, de a  zsinaton elhangzott vélemé
nyek egy része szerint sem megoldottá az 1952. évi 
zsinat tette azzal, hogy megalkotta a jelenlegi két egy
házkerületet. Közel négy és fél évtized után van ismét 
lehetőség az esetleges változtatásra itt is.

1.3.; Minden- tekintetben arányos beosztás egyhá
zunkban, néni ajgkáthatjóJd, ilyen a múltban sem volt. 
A mai két egyházkerületnél is található aránytalan
ság: az egyházközségek száma és a lelkészi állások 
száma közel azonos a két kerületben, de az Északi ke
rület lélekszáma csupán kétharmada a Déli kerületé
nek. Természetesen ezek a számok nem kezelhetők 
csak önmagukban, hiszen számításba kell venni az 
evangélikus tájegységeket, a földrajzi adottságokat, a 
közlekedési viszonyokat és az egyházkerületi központ 
kialakításának lehetőségeit is. Ezek a kérdések is sze
repeltek a zsinati vitában is.

Az alábbiak az általános vitát bevezető előterjesz
tés szempontjainak egy részét tartalmazzák az egyéni 
látás személyességével is, de a beszámoló tükrözni 
szeretné a más felfogásokat is.

2. Választás vagy jogfolytonosság
2.1. Minden szervezeti átrendezés személyeket 

tisztségükben is érint. így kérdéssé válik, hogyan lehet 
azt elkerülni, hogy személyi kérdés ne lehessen a 
megoldások keresésének akadályozó tényezője, de ne 
lehessen valamiféle hatalmi harc, egyéni érdekek ér
vényesítésének eszköze sem. A legjobb szándék is el
lehetetlenül, ha ürüggyé válik. Sokan tekintenek úgy 
a területrendezés kérdésére, mint egy várható hatal
mi harcra, ahol nem lehet tisztességre számítani, mert 
nem arról van szó, amiről vitáznak. Milyen módón le
het a területi átszervezést a lehető legkevesebb sérü
léssel, a kötelező szeretettel megoldani? A terület- 
rendezéssel kapcsolatos személyi kérdéseket nem le
het megkerülni, mintha nem is léteznének.

A megoldási javaslatok itt is szükségszerűen kü
lönbözők, de a tisztesség szándékát mindegyiknél 
kötelezően fel kell tételeznünk. Az egyik megoldási

javaslat a területrendezéssel kapcsolatban egy álta
lános tisztújítás, újraválasztás. „Fontosnak látom: ha 
zsinatunk dönt, akkor a zsinat szólítana fe l m indenkit 
a lemondásra. (...) A zt is világosan ki kellene monda
ni hogy ez a lemondás senki ellen nincs, hanem az 
egyházért, az új kezdésért. Szerintem többeket újravá
lasztanak majd a gyülekezetek, akik m ost bizonyítot
tak2. Egy másik vélemény szerint: ,„Az egyházkerüle
tek beosztása mögött az a nyílt vagy rejtett szándék hú
zódik meg hogy a területi változást kimondó zsinati 
határozat után választásokra kerül sor az egyház felső  
szintjén. Mivel a rendszerváltozáskor sajnálatos m ó
don -  eltérően a református egyháztól -  ez elmaradt, és 
a »kétszintű zsinat« lehetősége sem valósult m eg az új 
választások tennék lehetővé a m últ végleges lezárását, 
az attól való elhatárolódást. Természetes, hogy a vá
lasztások kapcsán bekövetkező esetleges személyi vál
tozások nem oldanák meg egy csapásra a felm erült 
problémákat, mégis a megmérettetés új erőforrása le
het a széles körű bizalom kiteljesedésének az eszkö
ze" 3 Az új választással lényegében egyetért a harma
dik vélemény is, csupán nem köti területrendezés
hez- A  mai rendezésnél, új választások kiírásánál 
nem kell feltétlenül új kerületi beosztás, lehet a régiben 
is új választásokat tartani...

2.2. Az újraválasztással kapcsolatos igény feltehe
tően abból is fakad, hogy ne essünk az 1952. évi zsina
ton végrehajtott területrendezés vétkes hibájába, 
amelyik akkor politikai nyomás alatt jött létre, egy 
diktatúra kényszerében. Valóban úgy lehetett egyéb 
érdekek mellett egyszerűen félrealhtani a két nem kí
vánt püspököt, Túrczy Zoltán és Szabó József püspö
köket, hogy egyházkerületük egyházmegyéit a zsinati 
törvényalkotás egyszerűen a másik két kerületbe osz
totta be, és az így megnagyobbított egyházkerületeket 
nevezte el Déli és Északi kerületnek. Azokban, akik 
ezt a hátteret ismerik, máig ható ennek az eljárásnak 
nemhogy egyháziatlan, de minden emberi tisztességet 
is nélkülöző volta, amikor egyházunk az egyébként in
dokolt területrendezés ürügyén politikai szándékok 
kiszolgálójává is vált, s szégyenként hordozza törté
nelmében a látszat szerint általa félreállított püspö
keinek és felügyelőinek elhallgattatását. Egy általá
nos újraválasztás szándéka bizonyára el akarja kerül
ni azt a módot is, ahogyan a mai egyházi területi be
osztásunk létrejött. Erre a zsinati munka elején tett 
nyilatkozat is utal, amelyben zsinatunk elhatárolta 
magát az 1948-53. és 1966. évi zsinatok hibáitól.

2.3. Ugyanakkor véleményem szerint ennek a ter
helő múltnak árnyékában is fel lehet vállalni azt, hogy 
a mostani területrendezést ne zavarja meg személyi 
harc. Tisztességgel is ki lehet mondani, hogy például 
egy harmadik kerület esetében csak abban a kerület
ben legyen püspök- és felügyelőválasztás, míg az ed
digiek hivatalukban maradnak a megváltozott terület 
ellenére is. Egy ilyen zsinati határozatra ugyanis nem 
csak az idézett, 1952. évi példa található egyházunk 
történetében. Területi rendezés volt 1894-ben is, ami
kor a négy kerület akkor már 167 éves határai jelen
tősen megváltoztak, de az addigi püspökök és egyház
kerületi felügyelők továbbra is helyükön maradtak3. 
Az 1707. évi rózsahegyi zsinaton is szerepeltek terüle
ti kérdések, mert a korábbi „kerületek és egyházmegyék 
az evangélikus rend annyiféle elnyomatása alatt majd
nem egészen feldúlattak és annyira összezavartattak, 
hogy kevesbedés és sokaknak az ágostai hitvallástól va
ló elszakadása miatt ez idő szerint még csak rendesen 
kormányozni sem lehet”. A  zsinat ezt a területi rende
zést úgy oldotta meg, hogy „az új állapothoz képest 
négy főtisztelendő és méltóságos superintendenst a püs
pöki hivatalban meghagyván és megerősítvén, ezen ke
rületeket bizonyos osztályokra osztandónak tartottuk és 
beosztottuk”. A kerületek száma is azért maradt négy, 
mert négy szuperintendens volt, amelyik a mai püspö
ki tisztségnek felel meg. A zsinat kerületenként hatá
rozott: „Ezen kerület főtisztelendő és méltóságos Pilárik 
István superintendens gondjaira és kormányzatára bíza- 
tik”, mint ahogyan egy másik kerület Krman Dániel 
szuperintendensre. A zsinati határozat kijelenti, hogy 
az átsorolt vármegyékben fekvő gyülekezetek később 
a zsolnai határozatok értelmében választhatnak ma
guknak külön szuperintendenst, „de csakis a mostani 
főtisztelendő és méltóságos Pilárik István és Krman Dá
niel superintendensek halála után”. Ugyanígy ha a sza
bad királyi városok később ismét megerősödnek, sza
badságukban legyen „de csak is a mostani méltóságos 
és főtisztelendő superintendens úr halála után, maguk
nak új külön superintendenst választani körükben. Va
lamint másfelől szabadságokban lesz ugyanezt tenniök 
a fentnevezett vármegyéknek is, melyek m ost megnyu- 

(Folytatás a 3. oldalon)

AZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓL 
szóló törvény

MÓDOSÍTÁSA

IV CÍM: ORSZÁGOS EGYHÁZZENEI 
SZOLGÁLAT

12. §
Az egyházzenei szolgálat országos tervezése, szer

vezése, irányítása és az egyházzenei kiadványok elő-

l . §
• a Tv. 13. § (1) bekezdésének 1. pontja az alábbiak 
szerint módosul:

az egyházkerület és az országos egyház lelkész és 
nem-lelkész tisztségviselőinek, egyéb alkalmazottai
nak, önkéntes egyházi munkásainak, az egyházkerü
let és az országos egyházi közgyűlés és presbitérium 
tagjainak fegyelmi ügyeiben.

Ezen § (2) bekezdése a következők szerint változik 
meg:

Az országos egyház lelkész és nem-lelkész tisztség- 
viselőinek, egyéb alkalmazottainak, önkéntes egyházi 
munkásainak, az országos egyházi közgyűlés és pres
bitérium tagjainak fegyelmi ügyeiben az országos 
egyház székhelye szerint illetékes egyházkerületi bí
róság jár el.

A korábbi (2) bekezdés (3) bekezdésre módosul.

2. §
a Tv. 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
Az egyházkerület elnöksége saját hatáskörében el

járva rendkívüli esetben -  amennyiben szabadság- 
vesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény ala
pos gyanújára, vagy egyébként is a legsúlyosabb fe
gyelmi büntetés kiszabására lehet következtetni a 
rendelkezésre allo adatokból — a fegyelmi eljárás egy
idejű kezdeményezése mellett a panaszlottat szolgá
latából ideiglenes hatállyal felfüggeszti.

Az ideiglenes hatályú felfüggesztés, az illetékes bí
róságnak az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt 
döntéséig, de legfeljebb 30 napig tart

Az ideiglenes hatályú felfüggesztés ellen önálló fel
lebbezésnek helye nincs.

3. §
a Tv. 47. §-ának 1. pontja az alábbiak szerint módo

sul:

Az ideiglenes hatályú felfüggesztés kapcsán az el
járó bíróság néni hozott a Tv. 45. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti határozatot.

A korábbi 1. és 2. pontok számozása 2. és 3. pont
ra módosul.

4. §
a Tv. 48. § (1) bekezdése az alábbiak szerint m ódo

sul:
A fegyelmi eljárás megszűnik, ha a panaszlott a bí

róság jogerős érdemi határozatának meghozatala 
előtt tisztségéről és az ahhoz fűződő minden igényé
ről — lelkész esetében a lelkészi jellegről is —, ideértve 
az <|jabb választhatóságra való jogát, lemond.

*  - * 5. §
Ezen törvény kihirdetésének napján lép hatályba. 

Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal
mazni kell.
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TERÜLETRENDEZÉS: EGYHÁZKERÜLETEK
(Folytatás a 2. oldalról) 

gosznak Zábler superintendensi hi
v a ta lá b a n Indoklás nincs, így 
volt ez természetes. Zábler Jakab
tól tudja az egyháztörténet, hogy 
püspökként a folyton megújuló ül
dözések alatt többször volt kényte
len külföldre menekülni -  miért ne 
becsülték volna meg és védték vol
na meg hivatalában, mint ahogyan 
a II. Rákóczi Ferenc követségében 
a svéd királyig eljutó Krman Dá
nielt is.

2.4. Osztom azok véleményét is, 
akik az új választásokat egy széles 
körű bizalom kiteljesedése eszkö
zének tartják, és ha egyházunk 
érintett vezetői ezt vállalják, en
nek csak örülhetek. Ugyanakkor 
az egyháztörténet példái is feljo
gosítanak a zsinat előtt tett javas
latra: a már egyszer egyházi tiszt
ségükbe megválasztott és beikta
tott tisztségviselőkre nézve a zsi
nat mondja ki a területi változás, a 
kerületek számának bővülése ese
tén is mandátumuk megőrzését. 
Becsülettel megvallom azt is, hogy 
javaslatomban elsősorban nem 
személyek vélt védelmének szán
déka vezet, hanem sokkal több 
benne az attól való félelem, hogy a 
változtatások iránti törekvések, a 
területi rendezés, a több egyház- 
kerület kialakításának szándéka 
válik esetleg áldozatává lealacso
nyító hatalmi harcnak, személyi 
érdekekért és érdekek körül táma
dó küzdelemnek. Ha nem tiszta 
törekvésként vezet bennünket az, 
hogy megkeressük és elfogadjuk a 
lelkiismeretünk szerinti legjobb 
megoldást a területi kérdésekben 
is, akkor nem vagyunk jobbak a 
megítélt múltnál, álljunk bárme
lyik oldalon. Történelmi felelőssé
günk is, amikor egyházunk törté
nelmében először dönthetünk sza
badon területi kérdésekben is, 
hogy megtaláljuk a legjobb műkö
dést segítő rendet és annak terüle
ti feltételeit.

Javaslatommal a szakbizottsá
gon belül sem vagyok egyedül: 
„Meg kell említeni azt az új érvet is 
javaslataink ellen, hogy azok a je
lenlegi püspökök szerzett jogait 
akarják csorbítani, am it el kell ke
rülni. M int jogász, ezt az érvet nem  
nagyön tudom kivédeni! (...) Amíg 
a jélenlegi püspökök szolgálnak, ad
dig jogállásuk csak annyiban változ
na, amennyiben azt a három kerület 
és a nyugdíjkorhatár m iatt feltétle
nül változtatni szükséges”.1 Ezért 
szerepel zsinati társunknak hatá
rozati javaslatai között: >yAmíg a je
lenlegi püspökök szolgálnak, az ő  
jogállásukat a nyugdíjkorhatár elő
írásán felül csak annyiban szabad 
megváltoztatni, amennyiben az a 
három kerületre való áttérés miatt 
feltétlenül szükséges”.8 Egy másik 
bizottsági tag javaslata: „Most szol
gáló püspökeinknek felajánlhatjuk, 
hogy címüket és zsinati tagságukat 
tartsa meg a törvény”.9

3. Missziós vízió
3.1. A  fogalmat D. dr. Harmati 

Béla püspöktől kölcsönzőm. Hoz
zászólásában10 a területi beosztás
ról úja: „Sokak szerint ez a döntő 
kérdés, szerintem másodlagos. A z  
első a missziós vízió megfogalmazá
sa és ennek van alárendelve, ehhez 
hány egyházmegye és kerület kell”. 
Ez lehet valóban az az alap, amely
ben egyetérthetünk valamennyien, 
amelyből elindulhatunk. A  kü
lönbségek a levont következteté
sekből adódnak. Harmati püspök 
számára ebből az következik, hogy 
nem javasolja a kerületi számok 
bővítését: „Három kerület sok len
ne, egy pedig kevés”. Magam azok
kal értek egyet, akik számára pon
tosan a misszió víziója rajzol fel a 
holnap egyházában a mostani ket
tőnél többpüspökös modellt.

3.2. Kikerülhetetlenül döntő 
kérdés a kerületek kialakítandó 
számával kapcsolatban, hogy mit

várunk a püspöki szolgálattól. Bár
mennyire is nélkülözhetetlen 
egyéb szempontoknak a vizsgálata 
is (pl. gazdasági, területi stb.), a 
kérdéshez elsődlegesen a szolgá
lat, „a missziós vízió” szempontjá
ból közeledhetünk. Ha egy fel
adatkörre az egyházban szükség 
van, áldozatok árán is meg kell va
lósítani, esetleg szerényebb külső 
feltételekkel is. Erre figyelmeztet 
néhai dr. Sólyom Jenő professzor 
is: „Végképpen helytelen háztartási
anyagi vonalon mérlegelni, hány 
püspökre van szükség vagy hány 
püspököt bírunk el. Csak az lehet a 
kérdés, hogy miképpen valósulhat 
meg a lelkészi-püspöki szolgálat a 
legeredményesebben”.1' Egy másik 
cikkében a püspöki szolgálat kü
lönleges hatáskörét két szóban 
foglalja össze: ordinatio és visita
tio, küldés az egyházi szolgálatra 
és vigyázás az egyházi szolgálatra. 
tyA püspöki tisztre való alkalmasság
nak igazi mértéke pedig a képesség a 
lelkészjelöltek megvizsgálására és az 
egyházi szolgálat felett való vigyá- 
zásra, bibliai szóval élve az episzko- 
péra”.a

Már elfogadott zsinati törvénye
ink közé ezért került új meghatá
rozásként ez a vigyázás az első 
helyre: ,A  püspök joga és feladata, 
hogy vigyázzon az egyházkerületi 
elnökségnek járó jogokon és fel
adatokon túl az egyházi szolgálat 
tartalmi és személyi feltételeire, 
így különösen

a) őrködik azon, hogy az egy
házkerületben minden tevékeny
ség az egyház javára történjék;

b) felügyel arra, hogy a lelké
szek híven töltsék be szolgálatu
kat, hűségesek legyenek az evan
gélikus egyház biblikus és hitvallá
sos tanításához, és a keresztyén er
kölcs szerint éljenek;

c) vigyáz az egyházi szolgálat fo
lyamatosságára és helyes végzésé
re az egyházkerület egyházközsé
geiben, intézményeiben és minden 
területén;

d) pásztorolja az egyházkerület 
lelkészeit hivatásuk betöltésében 
és magánéletükben. Elősegíti a lel
készek testvéri szeretetben törté
nő együttműködését, tudományos 
és gyakorlati továbbképzését;

e) Felügyel a leendő lelkészek 
és más egyházi munkások képzé
sére és nevelésére, teológiai tanul
mányaira és erkölcsi életére;

f) felelős azért, hogy az egyház- 
kerület gyülekezeteiben, egyház
megyéiben, magában az egyházke
rületben és ezek intézményeiben 
az egyház törvényeit megtartsák.”

Kirajzolódik mindebből a lelki 
vezetés -  lelki vigyázás elsődleges 
igénye, mindenek előtt az egyház 
hirdetett tanítását illetően. Nálunk 
nincs tanítói hivatal. De van püs
pök, akinek feladata vigyázni, 
hogy az evangéliumot „tisztán és 
igazán” hirdessék. Az egyházi 
szolgálat tartalmi feltételei felett 
való vigyázáson túl a másik kört is 
csak elnagyoltan érinthetem, a vi- 
gyázást a személyi feltételekre. Ez 
elsősorban nem annak a kérdés
nek az eldöntése, hogy a lelkész
hiányos időben hogyan sikerülhet 
mégis legjobban a személyi gazdál
kodás. Hanem a testvér szolgatárs
ra való vigyázás, a pásztorok pász
torolása, eleget téve ismét csak 
törvényeinknek is: „Pásztorolja az 
egyházkerület lelkészeit hivatásuk 
betöltésében és magánéletükben”.

3.3. A  megalkotott törvények
hez, a megálmodott vízióhoz meg 
kell teremtenünk a megvalósítás 
feltételeit is. Enélkül üres szólam
má válnak a törvény szavai az ige
hirdetések feletti őrködésről vagy 
a lelkészek pásztorolásáról. Ha 
már meghatároztuk és nagy több
séggel elfogadtuk, hogy mit kívá
nunk a püspöki tiszttől, meg kell 
néznünk azt is, hogy azt hány em

ber képes jól, és milyen feltételek 
mellett végrehajtani. Ha kimond
juk a törvényalkotás szigorával, 
hogy mit vár el egyházunk ettől a 
szolgálattól és az azt betöltő sze
mélytől, akkor vegyünk le minden 
más feladatot és terhet a válláról, 
hogy azt be is tölthesse, hogy saját 
és sajátos feladatainak élhessen: 
„Nem ellentmondás-e, hogy az espe
restől és a püspöktől elsősorban a 
pásztorolást várjuk, az egyházkor
mányzásban azonban adminisztra
tív, gazdasági ügyekkel vannak túl
terhelve?” Ugyanez a hozzászólás 
hangsúlyozza: „Ha az adminisztra
tív feladatok nagy részét az országos 
iroda venné át, az egyházkerületek 
kialakításánál a pásztori, az egyházi 
szolgálati funkció lehetne az alapve
tő meghatározó tényező”.'3

Ugyanezt a célt megfogalmaz
zák azok is, akik ezt már személye
sen nem mondhatják el. Az egyik 
vélemény dr. Schulek Tiboré, még 
a négy kerület időszakából: „minél 
nagyobb hangsúly esik most már a 
püspöki tisztre, annál kevésbé sza
bad a püspököt (és ezzel együtt ter
mészetesen az egyházkerületek szá
mát) csökkenteni. Ebben anyagi 
meggondolások nem lehetnek irány
adók”.'* A  másikat dr. Sólyom Je
nő foglalja össze, még az 1952-es 
zsinat területrendezése előttről, 
azok véleményeként, akik megtar
tani akarják az egyházkerületek 
számát: „Itt a legfőbb szempont, 
hogy a püspökök a lelkészek pászto
rai csak kisebb kerületekben lehet
nek”. 15 A harmadik Bruckner Győ
zőé: „Egyházvédelmi szempontból 
sokkal egészségesebb volna, ha 
mintegy 80 ezer hívő kormányzása 
és evangelizáló munkája tartoznék 
egy püspök joghatósága alá”.'3

4. Gyülekezetek szempontjai
4.1. Egyetérthetünk abban, hogy 

minden egyházi szervezetnek gyü
lekezetcentrikus egyházépítést 
kell szolgálnia. Ebben a tekintet
ben hátrányosabb helyzetet terem
tett a két kerület. A püspökök szá
mának felére csökkenése és az 
egyházkerületi székhelyeknek az 
ország centrumába való kerülése 
miatt a püspöki vezetés és irányí
tás messzebb került a gyülekeze
tektől. De a kapcsolattartás talán 
nem is csupán vagy elsősorban 
földrajzi távolságok kérdése, hi
szen ezek korábban is voltak, s a 
közlekedés fejlődése le is rövidíti 
azokat. Hanem a főváros is adta 
számtalan járulékos tehertétel mi
att is mélyült el a szakadék az el
múlt évtizedekben az egyház veze
tése és a gyülekezetek valós gond
jai között. Ezen nem tud segíteni a 
püspökök jó szándékú igyekezete 
sem. A távolságot az ünnepi püs
pöklátogatások sem tudják áthi
dalni, hiszen annak felfokozott 
légkörű alkalmai mindig torzított 
képet mutatnak. Számolnunk kell 
azzal a valós igénnyel, amelyik a 
püspöki vezetést gyülekezetközei
be szeretné hozni vagy visszahozni 
egy velük élő, sorsukat és kérdé
seiket jobban érzékelő irányítás
ban.

4.2. Bármilyen szintű szervező
désről van szó, amelyik gyülekeze
teket kapcsol össze, annak soha 
nem szabad csak adminisztrációs 
egységnek lennie. Értelme akkor 
van, ha a gyülekezetek abban egy 
közösséget is megélnek. Ennek a 
lehetőségnek a megteremtését 
vagy megőrzését kell szolgálniuk 
az egyházmegyei határoknak is. 
Ha a megvalósulás más formáiban 
is, de az egyházkerületeknek is ak
kor van értelme, ha az közösséget 
is jelent, a gyülekezetek egymást 
építő kapcsolatrendszerét. Klasz- 
szikus példa számomra az egykori 
Dunántúli egyházkerület, amelyik
nek „Dunántúli énekeskönyv”-e, a 
Harangszó újságja, nyomdája és

Az egyik háromkerületes elképzelés

könyvkiadása, a gyülekezeti életet 
segítő gazdag anyagú, évente meg
jelenő Belmissziói Munkaprog- 
ram-ja volt, amelyekből több min
den országos jelentőségűvé vált.
A többi karaktere más volt egyéni 
jellegzetességében, adottságaik is 
különböztek, de az egyházkerület 
valamilyen fokon megvalósított 
lelki-szellemi műhely, kötődés, ko
héziós erő, örömeivel és gondjai
val együtt felvállalt közösség is volt 
vagy lehetett, olykor megengedhe
tő mértékében szükséges lokálpat
riotizmussal is, az adott nemzetisé
gi, kegyességi és egyéb ellentétek 
ellenére is. „Hiányoznak azok a 
szellemi, lelki központok, amelyek 
erősíthetnék közelebbről a kisebb 
gyülekezeteket, határszéli szórványo
kat stb. A  püspöknek nem »vidékre« 
kellene utaznia, hanem a vidéken 
utazva, szinte mindig ott lenne. Meg 
vagyok arról győződve, hogy a buda
pesti székhely mellett, mondjuk egy 
győri vagy nyíregyházi (békéscsabai) 
székhely önmagában is »reális jelen
létével« erősítené a gyülekezeteket, s 
azzal, hogy a püspök közelebb ke
rülne a gyülekezetekhez, egész egy
házunk erősödne”.'1

A jelenlegi két kerületes szerke
zet egyik legnagyobb terhét abban 
látom, hogy földrajzi jellegük mi
att semmi sem valósulhat meg az 
élő kapcsolatrendszer előbb vázolt 
áldásaiból. yyAz ország nyugati és 
keleti végei között a püspök szemé
lyén kívül tényleges kapcsolat 
nincs”.'3 A  mintegy félezer kilomé
teres határvonal a két kerület kö
zött hosszúságában vágja ketté az 
országot a budapesti kettős köz
pontnak az érdekében. Ennek 
egyik vonatkozása: „Nevetséges 
dolog, hogy Vác délen van, Szent- 
gotthárd pedig északon”.19 Ennél 
nagyobb hátrány, hogy az erősza
kolt centralizálódásnak az lett az 
ára, hogy a kerületek soha nem 
válhatnak lelki-szellemi műhellyé, 
gyülekezetek bármilyen szintű 
összekapcsolódásává. Az északi 
kerületben Szentgotthárd és 
Kölese távolsága 590 km. A végek 
küldöttei találkozhatnak ugyan a 
kerületi közgyűléseken, de idege
nek maradnak egymás problémái 
iránt, igazán soha meg sem ismer
hetik azokat. Reménytelen bármi
féle kerületi konferencia, kerületi 
híradó, kőnyomatos vagy ismét új
ság az országos lapunk mellett, 
amelyek munkálni tudnák a kerü
leti szintű felelősségvállalást, kö
zösséget. Ezt a kisebb és természe
tesebb földrajzi egységű kerületek 
teremtenék meg újra.

4.3. Sokan osztják azt a véle
ményt is, amely a jelen helyzetet 
védi:

-  ,A  négy helyett kialakított két 
kerület igazodik egyházunk Trianon 
utáni lélekszámához.

-  A  két kerület Budapest-centri- 
kussága egyszersmind alkalmazko
dás a monarchiától örökölt centrális 
út- és vasúthálózathoz. Könnyebb 
nyilvános járművel sugárirányban 
egy nap alatt Budapestet megjárni, 
mint a »sugarakat« keresztezve, köz
lekedni bárhonnan bárhova.

- E z  a rendszer -  nem is rosszul -  
működik, minden más rendszert be 
kellene járatni.

-  Ez a beosztás megelégszik há
rom adminisztrációs központtal, 
minden egyéb változat legalább né
gyet igényel. A z egyház -  valljuk be 
őszintén -  ma nem a híveink ado
mányából működik. Átlagosan havi 
egy kg kenyér árát adják híveink 
bármilyen címen is az egyháznak. 
Ebből egy átlagosnál nagyobb gyüle
kezet lelkészi állása finanszírozható, 
finanszírozható a nyugdíjosztály, de 
nem biztosítható a meglévő három 
adminisztráció és a teológia fenntar
tása és működtetése, nem biztosít
ható a kis gyülekezetekben szolgáló 
lelkészek szociális támogatása és
s

nem finanszírozhatók a szükséges 
építkezések és tatarozások -  akár 
gyülekezeti, akár országos ügyről 
van szó”.10

Egy, az ezekkel ellentétes véle
mény a korábban már elmondott 
érveken túl egyéb szempontokat is 
felsorakoztat a jelenlegi két kerü
letes beosztás ellenében:

,,a) Megmarad a Budapest-köz- 
pontúság. Gyülekezeteink és lelké
szeink továbbra is Budapesttől vár
nak minden segítséget és iránymuta
tást. Úgy érzik, ott összpontosulnak 
egyházunk szellemi erői. A  vidék 
számára ennek szellemileg is, lelki
leg is altató hatása van. Budapestről 
nem lehet igazán átérezni a vidéki 
gyülekezetek gondjait és nehézségeit, 
annyira más a budapesti életstílus és 
a gyülekezetek légköre. Ugyanígy a 
vidéken élők sem ismerik a buda
pestiek gondjait.

b) Tovább sorvadnak egyházunk 
vidéki szellemi központjai. Pedig 
ezeknek a tevékenysége a körülöttük 
levő gyülekezetekre is közösségfor
máló erővel, hitet erősítőén kisugár
zott.

c) Lehet, hogy püspökeink azt ér
zik, sok lelkésznek és gyülekezetnek 
a gondját felvállalták, és minden bi
zonnyal így is van. A  valóság mégis 
az, hogy ez a pásztorolás egyházunk 
egészét illetően nem érezhető,,.'í1

Meg tudjuk-e valaha is érteni 
egymást, fognak-e közeledni egy
máshoz az álláspontok? Szeret
ném hinni, hogy igen.

5. Püspöki székhelyek 
5.1. A kérdés nem választható el 

az előzőktől. A püspöki szolgálat 
„missziós vízió”-jától elválasztha
tatlan, hogy megteremtsük annak 
legjobb feltételeit.

Égyik zsinati indítvány a két ke
rület ellenében a következő érve
ket sorakoztatja fel:

,,a) területi; a püspök lehetőleg 
minél közelebb legyen a hívekhez; 
Budapest és a közvetlen környék 
legfeljebb az evangélikusok har
madát tudhatja magáénak;

b) logikai; a kettő éppen azt je
lenti, hogy vagy az egyik, vagy a 
másik a domináns;

c) történelmi; az egyházra rá- 
kényszerített túlcentralizálást (túl
zott Budapest-központúság) for
málisan is meg kellene szüntetni”.

Az első érvből a kerületi köz
pontok kiválasztásához az azt elő
terjesztő véleménye szerint az kö
vetkezik, hogy „a kerületi székhely 
és a szűkebb környezete sok evangé
likus lakóhelye legyen, és a lehető 
legtöbb egyházközség is legyen pl. 
100 km sugarú körben”. És „ne le
gyen közel a fővároshoz (akkor fe 
lesleges változtatni)”. Érvei között 
szerepel az is, hogy közel legyen 
minél több egyházi intézményhez 
(iskolák, szeretetotthonok stb.), és 
jó legyen az infrastruktúra: sok 
épület, jó közlekedés; bel- és kül
földi egyaránt stb.22

A fenti vélemény alapján Buda
pesten kívül ebben a tekintetben 
lehetséges püspöki székhelyként 
leginkább Győr és Békéscsaba jö
het számításba. Magyarországon 
az evangélikusok területi elhelyez
kedésének három legfőbb vonzás
körében az egyházközségek, az is
tentiszteleti helyek sűrűsége és a 
lélekszámok is a fenti három vá
rost és körzetet kínálják három 
püspöki székhely esetén megoldá
sul. Előny, hogy Győr és Békéscsa
ba is volt már püspöki székhely, 
amely nemcsak hagyományt, de a 
feltételek könnyebb megteremté
sét is jelentheti.

4c

A zsinat elé az általános vitához 
hat térkép került, két kétkerületes, 
két háromkerületes és két négyke- 
rületes elgondolás. Ezekhez egy,

az ülésszakon benyújtott há- 
romkerületes javaslat hetedikként 
társult. Az általános vita után, már 
a februári második ülésnapon a 
zsinat szavazással döntött arról, 
hogy az egyházkerületek kérdésé
ben az illetékes 3. számú szakbi
zottság melyik változatokon dol
gozzon tovább. Végül három vál
tozat maradt meg további feladat
ként: a jelenlegi kétkerületes, és 
két háromkerületes javaslat. Eze
ket az alábbi térképek szemlélte
tik. A további részletek kimunká
lása a következő hónapok fel
adata.

Zászkaliczky Péter 
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AZ EVANGÉLIKUS ÉLET 
február 11-iki számában jelent 
meg Frenkl Róbert országos fel
ügyelő Tanulópénz című vezér
cikke. Az abban elmondott zsinati 
tárgyalás, beszélgetés témája azóta 
a 21. ülésszak elé került és mai szá
munkban közöljük a búáskodásról 
szóló törvény módosításáról meg
szavazott törvényszöveget. Az 
egész felmerült problémával kap
csolatosan dr. Galli István, a bizott
ság elnöke tájékoztató cikket kül
dött, melyet egyik következő szá
munkban fogunk közzé tenni.

Szerkesztő

A másik háromkerületes elképzelés
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HOZZÁSZÓLÁSOK A TERÜLETI BEOSZTÁS
KÉRDÉSÉHEZ

Bárdossy Tibor igehirdetése 1996. január 14-én
a fasori templomban

Gondolatok a területi beosztáshoz
Úgy vélem, hogy a püspöksé

gek, egyházkerületek száma nem 
a legfontosabb kérdés a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház 
(MEE) megújulása szempontjá
ból. Az, hogy a tőlünk eltávolodott 
evangélikus testvéreinket vissza 
tudjuk-e hozni az egyházi közös
ségbe, és az, hogy milyen szerepet 
tudunk játszani az egész magyar 
társadalom lelki megújulásában, 
elsősorban a gyülekezeti munkán 
és az egyes evangélikusok életén, 
viselkedésén, az általuk mutatott 
példán múlik. De az egyházkerü
letek számának növelése esetén 
szerintem igen súlyos hibát követ
hetünk el.

Ha ugyanis több egyházkerület, 
több püspök mellett foglalunk ál
lást, nagyon előnytelen üzenetet 
küldünk, nagyon félrevezető képet 
adunk az evangélikusoknak és az 
egész magyar társadalomnak a zsi
natról és a MEE-ről is. Mivel én 
talán a legtöbb zsinat-küldött test
véremnél többét forgók nem-evan
gélikus körökben -  reformátusok, 
katolikusok, nem-hívők között 
egyaránt -  azt hiszem, fel tudom 
mérni, hogy egy ilyen döntéssel 
nevetségessé tehetjük magunkat.
A közember szemében egy ilyen 
döntés azt fogja jelenteni, hogy 
ötévi zsinatolás után azt hoztuk 
össze, hogy több püspök, több „fő
nök” legyen a MEE-ban, ami -  ez 
mindenkiben fel fog ötleni -  ter
mészetesen több költséget jelent. 
Más szóval azt a kevés pénzt, ami
vel a MEE rendelkezik, nem arra 
fordítjuk, hogy a magukat eltartani 
képtelen gyülekezeteket segítsük, 
az igen alacsony lelkészi fizetése
ket emeljük, szeretetszolgálatot 
végezzünk, hanem még egy vagy 
két püspökség szükségképpen fel
merülő többletköltségeire. Gon
dolják meg, mit szól a magyar ál

lampolgár, amikor arról értesül, 
hogy részben az ő adójából is fize
tett állami támogatást arra .hasz
nálják, hogy több püspökünk le
gyen.

Tüdőm, hogy vannak érvek a há
rom vagy négy egyházkerület mel
lett. D.e gondoljunk arra a nagyon 
praktikus ellenérvre, hogy már 
most is a mi egyházunkban a leg
nagyobb a püspökök aránya a hí
vekhez képest. Ha a maximális 
evangélikus létszámot vesszük ala
pul: a 450 ezret, akkor nálunk 225 
ezer evangélikus (ennek fele gya
korló egyháztag) jut egy püspökre. 
A reformátusoknál becslésem sze
rint 500 ezer, a katolikusoknál 
még több hívő jut egy püspökre. 
Tudomásom szerint Bajországban 
az egyetlen püspök több mint 
egymillió evangélikusnak a püspö
ke. Nem látom indokát, hogy még 
tovább növeljük a püspökök szá
mát.

Tbvábbi -  nagyon praktikus, de 
nem elhanyagolható -  szempont, 
hogy ha egy vagy két egyházkerü
let székhelye Budapesten kívül 
van, akkor óhatatlanul beáll a bu

dapesti püspökök túlsúlya, vagy: a 
vidéki püspöknek munkaideje fe
lét a Budapestre való utazással 
kell töltenie, valójában még egy 
második lakást is kellene néki Bu
dapesten biztosítani. Nagyon ne
hezen tudom elképzelni, hogy egy 
ilyen megoldás súrlódásmentesen 
működne.

Végül engedjenek meg egy sok
kal általánosabb politikai elvet, 
amelyet azonban az egyházpoliti
kában is célszerű alkalmazni. Ak
kor érdemes valamely fennálló in
tézményt, szervezetet megváltoz
tatni, ha egészen világos, hogy 
rosszul működik, és a változtatás 
javítani fogja a működést. Én még 
semmilyen érvet nem láttam amel
lett, hogy a jelenlegi két egyházke- 
rületes szervezet valamilyen ok 
miatt nagyon rosszul működik. 
Ezért mindenképpen azt javaso
lom, hogy mielőtt döntünk, na
gyon alaposan vizsgáljuk meg, 
hogy miért nem felel meg a jelen
legi két egyházkerületes szervezet 
és miért lenne jobb a három vagy a 
négy egyházkerület.

Andorka Rudolf

Zólyomi Mátyás felsőpetényi lelkész levele:
„Elolvastam a sajtóban megje

lent írásokat a zsinat területrende
zéssel kapcsolatos munkájáról és 
arra az elhatározásra jutottam, 
hogy véleményemet, javaslatomat 
levélben közöljem. Javaslom az ed-, 
digi területi felosztás megváltozta
tását oly módon, hogy a két egyház- 
kerület helyett öt területi egységre 
tagolódjon egyházunk, öt szuperin
tendens és egy püspök vezetésével. 
Az öt területi egység legyen a kö
vetkezőképpen: a Dunántúlon ket
tő, az ország többi részén kettő és

az ötödik Budapest. A püspök 
székhelye is legyen Budapesten és 
az öt szuperintendenssel egyetér
tésben és az őáltaluk gyakorolt 
kontroll mellett töltse be tisztségét.

Ezzel egyidejűleg javaslom az 
esperességek megszüntetését is. 
Amennyiben az öt szuperinten- 
dencián belül mégis megmaradna 
az egyházmegye mint területi egy
ség, akkor annak élére egy nem 
lelkész adminisztrátor kinevezését 
javaslom. Fenti javaslatomat aján
lom szíves figyelmükbe.”

A zsinat befejező munkáinak reménye

Ritkán szólal meg istentisztele
teinken ez a Jézus és a samáriai 
asszony történetébe ékelődő ige
szakasz. Küldésről és megbízás el
végzéséről van benne szó. Jézus 
Krisztusról és -  mondjuk csak így 
egészen egyszerűen és konkrétan -  
rólunk.

1. Álljon előttünk először Isten 
Küldötte. A z a Jézus Krisztus, aki 
azzal dicsőítette Istent a földön, 
hogy elvégezte azt a munkát, ame
lyet az Atya bízott rá. (Jn 17,4) Az 
Atya iránti engedelmesség olyan 
erős szükséglet Jézus számára, 
hogy nélküle egyáltalán nem képes 
élni. Kétféle értelemben is igaz ez. 
Jézus szolgálatáért él, ugyanakkor 
szolgálatába/ él. Az első megadja 
élete célját, a második élete alap
ját. A kettő együtt élete értelmét, 
örömét. Itt a másodikon van a 
hangsúly. Isten akaratának a be
töltése számára a szó szoros értel
mében élvezetes, tápláló, üdítő, 
megerősítő, életes eledel. Előbb 
még szomjazott és vizet kért, most 
nem kell neki az étel. O, igen, J é 
zus is volt éhes és szomjas földi 
eledelre és italra. Nem utasítja el 
szükségességüket. De voltak életé
ben pillanatok, amikor ezek telje
sen háttérbe szorultak rábízott fel
adatának betöltése miatt; amikor 
túl látott rajtuk arra, ami mara
dandó életet ad: Isten akaratának 
a cselekvésére. Jézus dolga jól is
mert: bűnösök mentése, elveszet
tek összegyűjtése, új élet és örök 
élet ajándékozása. Küldetésének 
végzése közben szeme, szeretete 
egyszerre irányul Istenre és az em
berre. Úgy segített a samáriai 
asszonyon, hogy közben Isten aka
ratát cselekedte: Isten művének

A zsinati munka legsúlyosabb 
kérdése ma, hogy az előttünk levő 
közel egy esztendőben egy új Tör
vénykönyv megalkotásával sza
bályszerűen fejeződjék be a zsinat 
most folyó hat éves ciklusa. Egy
háztörténelmi mértékkel mért, ha
talmas szégyent, felelőtlenséget, 
sőt erkölcsi csődöt tükröz, ha a ha
todik év végéig, azaz 1997. év nya
ráig minden eddigi gazdasági rá
fordítás, szellemi erőfeszítés és 
időáldozat ellenére nem áll össze 
kiadható rendezettséggel vala
mennyi törvény.

A törvényalkotás befejező mun
káinak felméréséhez elsőként te
kintsük át az eddig megalkotott, 
elfogadott törvények sorát, s ezzel 
a hátterezéssel mérlegeljük a még 
létrehozandókat. Az elfogadott 
törvények egy részét egyházunk 
Országos Elnöksége hatályba is 
léptette. Ennek azonban a mostani 
felmérésnél nincs jelentősége. A 
törvények sorrendjét a felsorolás
nál az eddig felmérhető ésszerűség 
alakítja ki.

A Törvénykönyvet a Zsinati 
Hitvallás nyitja majd meg. Az első 
törvény címe pedig: ,A  Magyaror
szági Evangélikus Egyházról általá
ban. ” Ez alapvetésként számos új
szerű paragrafust tartalmaz. Még 
az is várható, hogy a befejező 
munkák során tovább bővül, az eb
be épül bele a már megalkotott ,A  
lelkészi szolgálat ellátásával ütköző 
szerepvállalásról” című törvény.

,A z  egyház szervezete "és tyAz egy
házi szolgálat” című törvények a 
legnagyobb jelentőségűekként 
várhatók. Ezekből még részletes 
vitára várnak az Országos Egyhá
zat és az Egyházunk területi be
osztását tárgyaló, izgalmas tör
vényrészek. „Az egyházi szolgálat” 
című törvény szerves részének lát
szik a jelenleg külön elfogadott és 
hatályba léptetett ,A  tábori lelkészi 
szolgálat” című egység.

,yAz egyház evangelizáló és misz- 
sziói munkája ” és tyAz egyházi szere
tetszolgálat” című törvények két ki
emelkedően fontos munkaterület 
kérdéseit hangsúlyozzák, szabá
lyozzák. A „Felkészítés az egyházi 
szolgálatra", tyAz Evangélikus Teo
lógiai Akadémia (Hittudományi 
Egyetem) működéséről”, ,A  Ma
gyarországi Evangélikus Egyház 
közoktatási intézményeiről és a hit
oktatásról” című törvények pedig 
fejlesztő, a jelenlegi lehetőségeket 
számba vevő korszerűséggel hatá
rozzák meg a felkészülés, a tudo
mányos színvonalat is szükség sze
rint elérő tanulmányok s tanítás 
törvényes kereteit. Hangsúly esik 
arra is, hogy egyházunk tisztelet
ben tartja a teológia művelésének 
szabadságát is. „Az egyházi gyűjte
m ényekről” című törvény az egyhá

zi könyvtárak, levéltárak, múzeu
mok kérdéskörét öleli át.

Egyházunk két új szolgálati-ha
talmi ágának, a bíráskodásnak és 
a törvényhozásnak működését, 
rendjét is elfogadott törvények 
szabályozzák. >yAz egyházi bírásko
dásról" című törvényt már az egy
házi élet mérlegeli. Jól látszik, 
hogy a keletkezett feszültségek, 
amelyek az utolsó ülésszakon ho
zott módosításhoz vezettek, gaz
dagíthatják -  minden elkövetett 
hiba ellenére -  jó szándékú gya
korlatainkat, s a váratlan helyzetek 
helyes megoldását eredményezhe
tik. A bíráskodási törvényt egészíti 
ki „Az 1938 és 1990 között törvény
sértően alkalmazott joghátrányok 
semmissé nyilvánításáról” című tör
vény, amely a sok vitát termő reha
bilitációs ügyeket tereli törvényes 
keretek közé. >yAz egyház jogalko
tásáról” című törvény pedig a zsi
nati periódusok egymásba kapcso
lásával teremt egy korszerű jogel
lenőrzési és jogalkotási rendszert.

A fentiekkel áttekintett, az első 
változati formában elfogadott tör
vények a Törvénykönyv döntően 
nagy részét teszik ki. Részletes vi
tára várnak még a már említett 
Országos Egyházat és a területi 
beosztást tárgyaló törvényrészlete
ken túl ,A z  egyházi építményekről, 
műemlékekről", ,A  tömegtájékozta
tás eszközei az egyház szolgálatá
ban” >yAz egyház kapcsolatai", >yAz 
egyház háztartásáról” című törvé
nyek. Ezek a címek természetesen 
még vita tárgyai lehetnek, s a tör
vények száma is még esetleg válto
zik. Jól körvonalazzák azonban az 
előttünk levő feladatokat.

,A z  egyházi építményekről, mű
emlékekről" című törvény újszerű 
felelősségrendszert alakít ki -  ifj. 
Benczúr László irányításával - ,  s 
várhatóan ,A z  egyházi gyűjtemé
nyekről” szóló törvénnyel mutat 
szoros kapcsolatot. ,A  tömegtájé
koztatás eszközei az egyház szolgá
latában” című törvény -  a Gáncs 
Péter vezette Tájékoztatási Eszkö
zök Bizottsága előmunkálásával -  
a világszerte robbanásszerűen nö
vekvő média-probléma hatására 
az egyházi lehetőségeket rögzíti.

egyház kapcsolatai” című tör
vény főként az egyesületek és az 
egyletek bonyolult egyházi kapcso
latait, joghelyzetét, s ezzel össze
függésben a kölcsönös támogatás 
kérdéseit rendezi. Ezentúl az ál
lam és a társadalom felé kialakí
tandó kapcsolatok jöhetnek még 
szóba. Feltűnően nagy viták között 
alakul -  a dr. Horváth József által 
vezetett Gazdasági Bizottság elő
készítéseivel -  az „Egyház háztartá
sáról” szóló törvény, hisz széles 
sávban, hozzáértő szakemberek 
számos csoportjára célszerű rábíz

ni a döntéseket. Ez számos kényes 
problémát mozgósít a jelenlegi 
centralizált mechanizmus kérdései 

' között.
Ezek a törvények mind túl van

nak az általános vita fázisán. Az 
ülések fegyelmezett elnöki irányítá
sán múlik elsősorban, hogy a „ Ta
nácskozási és ügyrend” előírásainak 
megfelelően mennyi időt emészte
nek a törvényalkotó tárgyalások. 
Már időszerűden annak hangozta
tása, hogy a zsinat befejezhetőségé- 
vel egyenrangú szempont a tárgya
lások alapossága, szabadsága. 
A törvények részletes vitáit ez év
ben célszerű lenne lezárni.

A törvényalkotás befejező mun
káihoz másodikként fontos lépés
ről döntött a zsinat, amikor a 20. 
ülésszakon az 1. sz. Szerkesztőbi
zottság keretében létrehozta a 
„ Törvénykönyv kialakítását véglege
sítő csoportot”. Ez a csoport, 
amelynek irányítója dr. Boleratzky 
Loránd, célszerű feladat-felosztás 
szerint a következő felelősökkel 
kezdte meg működését:

1. A fogalmi-nyelvi egységesség 
érdekében:

a) a jogfogalmak vizsgálata: dr. 
Lipták András

b) a teológiai fogalmak vizsgála
ta: Krähling Dániel

c) a nyelvi egységesség vizsgála
ta: Lupták György.

2. A  szakosulás, beosztás egysé
gesítésének vizsgálata: dr. Lipták 
András

3. Az egyes törvények közötti 
kapcsolatoknak, a törvények sor
rendiségének vizsgálata, az átfedé
sek kiszűrése, az ún. lyukak felfe
dezése: dr. Sólyom Jenő.

4. Az állami joghoz való kapcso
lódás, az ellentmondások kiszűré
se: dr. Horváth József és dr. Galli 
István.

5. A hatálybaléptetés, kihirdetés 
módjának kialakítása: dr. Galli Ist
ván.

A z „Elegantia legis”-elv érvé
nyesítése a vizsgálatok általános 
szempontja, de alapjában dr. Bole
ratzky Loránd felelőssége.

Az elfogadott törvényeket ren
dezett összesítésben a zsinat vala
mennyi tagjának és számos érdek
lődő munkatársnak megküldtük, 
hogy a véglegesítő munkát admi
nisztratív eszközökkel megalapoz
zuk. A Zsinati Iroda mindenkinek, 
aldk ebbe a véglegesítő erőfeszí
tésbe bármilyen módon bekapcso
lódnak, szívesen megküldi a törvé
nyeknek ezt a jelenlegi, viszonylag 
rendezett összesítését.

A zsinati munka legsúlyosabb 
kérdése tehát ma a szabályszerű 
befejezhetőség. A remény ezen a 
területen sem szégyenít meg!

Krisztus Urunk, segíts meg!
Koczor Miklós

teljességre vitelén munkálkodott, 
miközben irgalmasságot gyako
rolt; és így folytatta halálig. A ke
reszten azzal tette le Atyja kezébe 
életét: „Elvégeztetett!"

Jézus Krisztus mindezzel azt bi
zonyította, hogy ő ezen a földön is 
a legteljesebb összhangban volt az 
Istennel. Csak azt cselekedte min
dig, amit mennyei Atyja akart. So
kak által használt képben kifejez
ve: Jézus Krisztus az élő Isten 
nagykövete volt ezen a földön, az
az Küldöttje, s a küldött, a nagykö
vet pedig csak azt teheti, amivel 
küldője megbízta.

2. Most pedig nézzünk magunk
ra, a Jézus által küldöttekre, akikre 
éppúgy érvényes, hogy azzal dicsőí
tik a mennyei Atyát, hogy akaratát 
cselekszik. Ez a mi életünk célja és 
értelme.

Jó mindjárt az elején arra emlé
keznünk, hogy munkánk alapja Jé
zus Krisztus. A  tanítványi feladat 
betöltésében, az evangélium to: 
vábbadásában, az elvállalt és gya
korolt embermentő szolgálatban 
mindig Jézus Krisztus az alany. 
Valljuk, hogy a Szentlélek az, aki 
„hív, gyűjt és megvilágosít”. Gyakor
latilag pedig az egyház egésze és 
tagjai azok az eszközök, amelyek 
által munkálkodik a Szenthárom
ság. Isten olyan mértékben végzi el 
embermentő szolgálatát az evan
géliummal, amennyire az egyház 
és annak tagjai alkalmas eszközök 
kezében. Az eredmény titka min
dig Krisztus. Ott van minden mun
kánkban. Munkánk az Ő munkája 
és nála nélkül semmit sem csele
kedhetünk (Jn 15,5). Az tehát a 
feladatunk, hogy Krisztus munka
társai legyünk! Ennek a küldetés
nek a teljesítéséért az egyház min
den tagja felel -  köztük személy 
szerint mi is. A zsinati küldöttek 
most speciális feladatot kaptak: Is
ten akaratával egyező, korunkhoz 
illeszkedő, Krisztus misszióját 
szolgáló új egyházi törvények al
kotása...

De Jézus Krisztus mindnyájun
kat küld újra és újra, és arra báto
rít, hogy lankadatlan reménység
gel végezzük munkánkat. -  Jézus 
mindig csodás reménységgel vé
gezte munkáját akár a hitetlen ho
ni földön, akár a „pogányok 
Galileájában”. Az eredmény őt 
igazolta: sokan lettek, akik hittek

Alapige: Jn 4,31-38

benne. Ugyanilyen reménységgel 
látja Jézus a jövőt, amelyben kül
döttei munkálkodnak. Pál is tudja: 
A  ti munkátok nem hiábavaló az 
Úrban (lKor 15,58).

Mi pedig de reménytelennek 
látjuk sokszor munkánkat! Külö
nösen akkor, amikor az „eredmé
nyekre” nézünk. Mennyi minden 
csüggeszti reménységünket. Válto
zó és eltűnő egyházi keretek. Üres 
templomok. Konfirmáció után a 
gyülekezetből eltűnő ifjúság. Hiá
bavalónak érzett tanítás, igehirde
tés, személyes bizonyságtétel. 
Megfáradunk és megkeseredünk. 
Sajnos, e szűkszavú megállapítá
soknak valóságalapját láthatjuk 
másokon, magunkon.

Tálán az a fő baj, hogy nem né
zünk fel elégszer a Küldőre. Szol
gálatunk úgy kaphatja vissza értel
mét és örömét, ha osztatlan, teljes 
szívvel kapcsolódunk be Isten ak
ciójába -  és az eredményt Reá bíz
zuk. Bizonyos vagyok benne, hogy 
Isten a ránk bízott munkában sok 
örömmel és áldással ajándékoz 
meg bennünket. A  csüggedt tanít
ványok fejét Jézus felemeli: nézzé
tek, az emberek készek az üdvös
ség befogadására! Samária, pün
kösd, a keresztyénség mai léte 
mind-mind Jézust igazolják. S 
hogy bennünket a 20. században 
ért el Isten mentő szeretete és 
szolgálatba állító akarata, e tény 
önmagában ékesen bizonyítja, 
hogy Isten gondoskodik a konti
nuitásról egyházában. Mi mind 
mások által lettünk hívőkké, de 
ugyanígy áll ránk is: másokra néz
ve is élünk. Felelősek vagyunk azo
kért, akik velünk együtt és utá
nunk élnek. Felelősek vagyunk ne
kik az evangéliummal, felelősek a 
szeretet reális tetteivel.

De honnan tudhatom, hogy mi

az Isten konkrét akarata számom
ra, és hogyan tudom azt megtenni? 
Gyökössy Bandi bácsi egyszer ezt 
úgy fejezte ki, hogy „Jézus az Isten 
alaphangja, aki az Atya lényére han
golódik, azaz Isten akaratát cselek- 
szL Mivel mi naponta elhangoló
dunk, ezért naponta kell ismét Jé
zusra hangolódnunk... ”

Testvérek! Tényleg elmondhat
juk-e, hogy Jézus eledele a mi ele
delünk is? Táplálkozunk reggelen
te és napközben ezzel az eledellel, 
tudván: nemcsak kenyérrel él az 
ember... Nyúlunk-e elfogadni azt, 
amit Isten naponta kínál az Élő 
Igében? Áthat-e teljességgel Isten 
akaratának engedelmes cseleke
dete úgy, hogy miatta más szük
ségletek háttérbe szorulnak...? 
Készek vagyunk-e arra Isten előtt, 
hogy hagyjuk magunkat átformál
ni, fölhangolni? Érzünk-e hálát az 
előttünk fáradozókért és örömöt 
munkánk végzésekor? Érezzük-e a 
felelősségünket, hogy a mi mun
kánkból mások arathassanak?

Jézus biztat ma is: Isten szántó
földje nem lett terméketlen, habár 
napjainkban ilyennek látjuk. „Ha
bár ezen a világon mégoly kedvezőt
lennek látszik is az időjárás Isten ve
tésére, habár jégesők és helyi zivata
rok futnak is át rajta s pusztít az 
üszög -  mégiscsak érik Isten vetése. ” 
(Lüthi)

Próbáljunk meg Jézus szemével 
nézni, hogy bizakodóbbak, vidá
mabbak legyünk! Küldőnk és 
Megbízónk erősíteni kívánt ma -  
példájával, látásával, tanításával. 
És erősíteni akar a Vele való kö
zösséggel -  az úrvacsora asztalá
nak szent eledelével; hogy éljünk 
abból, amit ő ad, és munkálkod
junk hűséggel, bátran, amíg „nap
pal van”, amíg tart megbízatá
sunk.

Hozzászólás a gazdasági kérdések 
tárgyalása ürügyén

Püspöki hozzászólásban hallot
tuk a szónoki kérdést: vajon egy
házunk a legkisebb történelmi egy
ház, vagy életformáját tekintve a 
legnagyobb szekta legyen? Ki kell 
mondanunk, hogy egyrészt nem 
adhatjuk föl az „evangélikusnak 
született” lelkekért való felelőssé
get és a társadalmunkban történel
mi múltú útmutató- és szeretet
szolgálatot, másrészt azoktól, akik 
hittel elfogadták Krisztus bocsána
tát és életük megújítását, elkötele
zettséget várunk. A lelki-szellemi 
irányításban nekik kell helyet kap
ni, de Isten ajándékainak élvezése 
kötelességekkel is jár.

Egyházunk jogi és erkölcsi ala
pon méltán váija el közhasznú te
vékenységéért az állam támogatá
sát. De készen kell lennünk a ma
gunk lábára állásra. Állandó kül
földi támogatásra sem számítha
tunk.

Nem egyszer olvashattuk, hogy 
elváljuk híveink hozzájárulását jö
vedelmük egy százalékával. Ez a 
háború előtt a kötelező egyházadó 
mértéke volt. De egyrészt erre 
nem mindenki képes vagy kész, 
másrészt a jövőre nézve ennek két- 
háromszorosára volna szükség.

Jézus azt mondja: Ha igazságo
tok nem több a farizeusokénál és 
írástudókénál, nem mehettek be a 
mennyek országába (Mt 5,20). 
A farizeus pedig az áldozatbemu
tatáson (Mt 5,23) és az alamizs
nán (Mt 6,2 köv.) kívül megfizette 
a templomadót (Mt 17,24-27) és a 
perselybe is tett (Mk 13,41 köv.), s 
ezen felül tizedet adott (Lk 18,12; 
Mt 23,23). Emellett kénytelen volt 
megfizetni a császár adóját (Mt 
22,15-22), aki tűrhető közbizton
ságot és kitűnő utakat tartott 
fönn, nem szólva a városok ivóvi
zéről, a közfürdőkről, éhezők se
gélyezéséről, középületek emelé
séről és a nép szórakoztatásáról. -  
A Tizenkét apostol tanítása című 
őskeresztyén irat mutatja, hogy 
Kr. u. 100 táján természetesen

gyakorolták a tizedet a keresztyé
nek.

Hitrejutott testvérek jelentős 
része ma is eljutott idáig. Ha ők ti
zedük harmadát egyház fenntartá
sára adnák, lényegesen változnék 
egyházunk anyagi helyzete.

Természetes, hogy az egyház 
gazdálkodásának bizalomgerjesz
tőnek kell lennie. De közgyűlésen 
lehet kérdezni, tájékoztatóban be 
lehet számolni. Aki az egyház szol
gáltatásait igényli, járuljon hozzá 
azok költségeihez!

Az épületek és a fizetések mel
lett pl. a lelkészképzés is közteher. 
Kis létszámú gyülekezeteken segí
teni "természetes.

Persze más is szükséges. Mun
katársakra, fizetetlenekre és főhi
vatásúnkra egyaránt szükség van 
minden területen.

Ha nem akarunk az élettől le
szakadni, ha komolyan vesszük 
Krisztus parancsát, a történelmi 
keretek közt, az ún. szektáktól ta
nulva, kell missziói egyháznak len
nünk.

Dr. Zsigmondy Árpád

A ZSINAT TOVÁBBI 
TÖRVÉNYALKOTÁSI 

FELADATAI
1. „Az egyház szervezete” 

és „Az egyházi szolgálat” cí
mű törvények fejezeteként:

1.1 „Az Országos Egy
ház” című törvényrész fe
jezetei.

1.2. „Az egyház területi 
beosztása” című törvény- 
rész.
2. „Az egyházi építmények

ről, műemlékekről” című tör
vény.

3. „A tömegtájékoztatás 
eszközei az egyház szolgála
tában” című törvény. •

4. „Az egyház kapcsolatai” 
című törvény.

5. „Az egyház háztartásá
ról” című törvény.



Az igaz em ber hitből él
Rom 1 ,14 -17

Luther Marton halála 450 évfordulóján a Bécsikapu téri templomban hangzott el 
dr. Hafenscher Károly alábbi igehirdetése:

Keresztény Gyülekezet! Drága
■  Testvéreim a Jézus Krisztusban!
■  Tisztelt Hallgatóim!

Temetni jöttem Caesart, nem di- 
■ csérni -  mondta Antonius, Shakes-
■  peare Julius Caesar drámájában.
■  Temetni? Vagy dicsérni? Ez itt a
■  kérdés ma is. Lehet, valaki most
■  azt várja tőlem, temessem újra Lu-
■  thert. Másvalaki talán azt, hogy di-
■  csérjem őt... Egyiket sem tehe-
■  tem, hiszen istentiszteleten va- 
I  gyünk, és Jézus Krisztus evangé-
■  fiumát kell prédikálnom.

Luther 450 éve halott. Eltemet- 
1  ték, s ki tudja, hányszor mondtak 
I  nekrológot róla. Dicséljem? Di
rn csérik őt ma is sokan. Nálunk tele-
■ vízióban, rádióban, újságokban
■  megemlékeznek róla, mint ahogy
■  világszerte lutheránus és ökumeni-
■ kus alkalmakon ugyanezt teszik. 
I  Nekem azonban most nem róla 
I  kell beszélnem, hanem Arról, aki- 
I  ről ő is beszélt egy életen át: Jézus 
I Krisztusról. Luther halott, de él az 
I  Úr! Jézus Krisztus az ő Ura és a mi 
I Urunk.

Luther halott, de, „holtában is 
■  prédikál”, miként Ábelről írja a 
I Szentírás. Valóban Luther neve 

H  szószéken csak úgy szerepelhet ma 
I is, ezen a halála napján tartott ju- 
I  bileumon, mint Jézus Krisztus ta-
■ núságtevőjének neve. Minden más 
I bálványimádásba torkollhat Isten- 
I dicséret helyett. Ettől pedig Lu- 
I ther valóban irtózott, s nekünk is 
I tudatosan le kell győznünk ezt a 
I  lutheránus kísértést, hogy csupán 
I  reformátorunkról beszélünk.

Felolvasott igeszakaszunk fe-
■  gyelmez. Ha komolyan vesszük,
■  nem kerülünk tévútra. Alkalmat
■  nyújt arra is, hogy az újra felfede-
■  zett evangélium alapján hirdessem 
I  az ősi prófétai szót: A z igaz ember 
I  hitből él. Pál apostol is ezt akarta 
I  hirdetni a Római Birodalom fővá- 
I rosában zsidóknak és görögöknek, 
I vallásosaknak és szkeptikusoknak, 
I barbároknak és művelteknek... 
I Luther is ezt akarta hirdetni 16. 
I  századbeli kortársainak. S nekem 
I most, a 20. század végén ugyanez a 
, | feladatom: hadd fényesedjék 
I ugyanez a mondat, hadd ébresszen 
I  csodálkozást: A z igaz ember hitből
■ él. Pál büntetett előéletű ember 

volt kora társadalmában, legalább-
I is vádlott, hiszen peres ügyét 
I  akarta rendezni római útja aíkal-

I
I  mából. Luther egyházából kire- 
I  kesztett, társadalmából kiátkozott, 
I vagabunddá vált ágostonos barát- 
I ként igaz emberségről beszélt. Mi 

ez? A történelem fintora? Hogy 
egy vádlott és egy elítélt szól igaz 
emberségről? Mindkettő biztos 
volt mondanivalójában, mindkettő 
hite szerint az élet igéjét hirdeti. 
Isten erejét, drága örömhírt a földi 
és az örök életre egyaránt. Meg
győződésük volt, hogy szavukkal 
adósok és tudatosan törlesztenek 
abbóla kincsből, amit ingyen kap
tak. Úgy vagyunk hűek a lutheri 

I örökséghez ezen a napon, ha 
■ ugyanerről beszélünk mi is, 20. 
■  századi, gyakran csalódott kortár- 
■  sainknak, ha szóba hozzuk Azt, 
■  akit Luther állandóan szóba ho- 
I  zott, aki miatt igaz az állítás: A z 
■  igaz ember hitből él.

Bontsuk fel ezt a tartalmas

mondatot három részre. S szól
junk, mit jelent az igazság, a hit és 
az élet Jézus Krisztus erőterében.

1. Jézus Krisztus miatt volt Lu
ther igaz ember. Az igazat, megiga- 
zultat úgy kell értenünk, hogy 
rendbe hozott életű emberről van 
szó. Még lehet bűnös emberi mér
ték szerint, még bűnös Isten törvé
nye előtt is, Jézus Krisztusért még
is igaz Isten előtt. Isten a bűnöst 
igaznak fogadja el: a szeretet, a ke
gyelem csodája ez! Luthert, az is
tenkeresőt megkereste az Isten. 
Megmentő cselekedetével új em
berré formálta. -  Ami nem sike
rült egykor az önigaz farizeusok
nak, majd másfél ezer év múlva az 
életszentséget kereső szerzetes
nek, azt ajándékba kapta az isteni 
szeretetet villanásszerűen megér
tett és ettől többé szabadulni nem 
tudó Luther.

Ma ugyanezt hirdetem, 1996- 
ban minden hallgatómnak: igazzá, 
rendbehozott életűvé, emberi ren
deltetésünknek megfelelő embe
rekké csak így lehetünk mi is, de 
így valóban lehetünk: Isten aján
déka ez.

2. Jézus Krisztusban hitt Luther. 
Egyedül Benne! Ez a hit nem volt 
olcsó hiszékenység vagy naiv hie
delem. Még csak az emberi ész hó
dolata sem a Megfejthetetlen 
előtt. Egzisztenciális bizalom volt. 
Félelmet, rettegést űző bátor hit. 
Nehéz helyzetekben, veszélyes kö
rülmények között, benső erőtlen
ség idején biztos fundamentum. 
Luther tudta, megtapasztalta, Is
ten szeretete kiűz minden félel
met. Énekelte, miként mi is az 
imént: Erős vár a mi Istenünk! 
Esto mihi vasárnapjának névadó 
zsoltára meghallgatásra talált: 
Légy erős kősziklám (Zsolt 31,33). 
Minden bizonytalanná, sőt gyak
ran zavarossá válhatott körülötte: 
tradíció, egykori zsinatok tanítása, 
rajongók lelkesedése, fejedelmek 
acsarkodása, irigyek siserehada, a 
nép és a papság tanulatlansága, 
babonás hiedelmek, pogány szoká
sok. .. De ez a Krisztus-hit bizton
ságot és bizalmat jelentett, erőt su
gárzott. Más oldalról tekintve, 
ugyanez mentette meg őt maga
biztos gőgtől vagy kegyetlen fana
tizmustól.

Ma, 1996-ban ugyanezt hirde
tem: a Krisztus-hit egyedül a meg
oldás. Nem kell keresni keleti és 
nyugati új vallásokat, szekuláris 
babonákat, mindenre magyaráza
tot ígérő ideológiákat. A  Krisztus
hit bizalma szükséges és jelenthet 
tartást ma is fizikai, szellemi, tör
ténelmi földrengések idején is.

3. Jézus Krisztusban nyerte el L u
ther az életet. O, aki tudta, hogy 
minden percben „halál lesi lép
tünk”, ideig és örökké tartó életet 
nyert. Életet a családban, az alko
tó munkában, a tisztes polgári kör
nyezetben. Luther nem új Isten
képet vagy új ember-képet hozott, 
hanem az élő Isten életet teremtő 
munkáját élte meg élő emberek 
között: tartalmas, szép, maradan
dó, örök életet.

Az életet sokféleképpen pusztí
tó korunkban, ma, 1996-ban 
ugyanezt hirdetem: emberhez 
méltó, sőt bővölködő életünk, és

örökéletünk lehet Jézus Krisztus
ban-^ Talán a három szóból: igaz, 
hit, élet ma éppen ez a leghangsú
lyosabb: az élet. Az igaz ember hit
ből él.

Kétségtelen, szabad másként is 
Lutherhez közelíteni: a szocioló
gus, a történész, a pszichológus, a 
jogász, a muzsikus, színpadi ember 
talán másként közelít. A teljes Lu
thert azonban Krisztus nélkül 
megérteni nem lehet, hiszen össze
fonódott Vele az élete. Pál apostol 
egykor így vallott: „élek a Krisztus
ban -  és bennem él a Krisztus”. 
Ugyanezt vallhatta Luther is.

Különböző korok mást és mást 
láttak és láttattak Lutherban: 
egyesek az óriást, mint a költő Re- 
ményik Sándor vagy a szobrász 
Line Elek... Mások, még az ige, 
primátusáról is megfeledkezve a 
lelkiismeret bajnokát. Voltak né
met Luther-rajongók, akik a né
met nép hősét fedezték fel benne, 
noha Luther semmit sem tudott a 
19. század romantikus és a 20. szá
zad fanatikus nacionalizmusáról. 
A  felvilágosodás hívei a felvilágo
sult racionalistát látták benne, 
megfeledkeztek arról, hogy a re
formátor a középkor embere volt. 
Megint mások azt hirdették, hogy 
Luther volt az első független indi
vidualista, nem akartak tudni ar
ról, hogy ő a kereszténységet csak 
az egyház egészében tudta elkép
zelni. Ellenfelei évszázadokig a 
szakadárt, az egyház felforgatóját 
átkozták, és csak manapság veszik 
észre, hogy Luther találkozási 
pont is lehet, sőt hídverő nagy- 
nagy szakadékok felett... Vallom, 
csak úgy kerül helyére Luther, ha 
Krisztussal együtt látjuk őt. így 
nem tartjuk divinusnak, isteninek,, 
mint epigon utódjai, és így nem te
kintjük eretneknek, mint egykori 
hitvitázó ellenfelei. Nem volt ő 
sem óriás, sem törpe. Már így ért
jük az idős Cranach wittenbergi ol
tárképének mondanivalóját is: a 
szószéken álló Luther kinyújtott 
kézzel mutat a megfeszített Krisz
tusra, és így hallgatják őt gyüleke
zete tagjai. Csak a Krisztusban is
tenes Luther a valódi Luther, ő az 
élő Isten előtt állt, nemcsak a csá
szár előtt, nem a pápa előtt, nem a 
történelem ítélőszéke előtt.

Felolvasott igénk valóban kulcs
vers lehet Luther helyes értéséhez 
halála napján is: A z igaz ember hit
ből él. Egyben kulcsvers ez a mai 
tanítvány életében is. Valljuk, ma 
is érvényes: A z igaz ember hitből él.

Temetni jöttem Luthert? Vagy 
dicsérni? Nem! Jézus Krisztust 
akartam hirdetni Luther halála 
évfordulóján is. Ámen.

*

A z istentiszteletet a TV 1 közvetí
tette. A z oltári szolgálatot Balicza 
Iván és ifj. Hafenscher Károly végez
te. Ennek keretében felolvasták Lu
ther utolsó óráiról szóló korabeli tu
dósítást. A  hitvallást az Ifjúsági Kó
rus énekelte (Luther Credo-énekét -  
Ékv. 247.). A  Schütz Kórus a Tarts 
meg, Urunk, szent igédben! -  Ékv. 
255. -  korálfeldolgozást énekelte. 
Ezt az éneket Luther 1541-ben, Bu
davár elestekor írta.

Evangélikus Élet 1996. március 17.

PRŐHLE KÁROLY PROFESSZOR KÖSZÖNTÉSE

Bensőséges „családi ünnepség” 
keretében köszöntötték a Teológi
ai Akadémián D. dr. Prőhle Károly 
professzort 85. születésnapján. Né
pes család gyűlt össze, mert az 
akadémia professzorain és hallga
tóin kívül dr. Harmati Béla püspök 
az Országos Egyház üdvözlését 
hozta, számos régi és régebbi ta
nítványa jött el köszönteni -  meg
telt a nagyterem az ünneplőkkel és 
barátokkal.

Dr. Reuss András rektor meleg 
szavakkal, a volt tanítvány élmé
nyekben gazdag visszaemlékezésé
vel köszöntötte a tanárt és tanár
társat. Prőhle Károly a soproni 
szülőházból indult el, a líceumon, 
a Teológián, Tübingen, Königs

berg, Halle és Erlangen fakultása
in, a kétyi, soproni, szentgotthárdi 
majd sopronbánfalvi gyülekezeti 
szolgálaton át érkezett meg a sop
roni, majd a budapesti Teológiai 
Akadémia tanszékvezető tanári 
katedrájára.

A köszöntő szavai tisztelettől és 
szeretettől áthatottak voltak. Em
lítette a „kemény évtizedeket”, 
amikor „nemegyszer nehéz volt 
akár hallgatni, akár beszélni. Még
is, úgy gondolom, hogy értettük a 
hallgatást is és értettünk a szóból 
is”. Beszédét e szavakkal fejezte 
be: „Köszöntőm azt az embert, aki 
rátalált az egy szükségesre és An
nak rabjává lett... s Akire rátalált, 
az lett a szenvedélye... Adja Isten, 
hogy lehessen közöttünk még to
vább is erre az egyre figyelő tanár, 
kolléga, testvér és tanítvány a Jé
zus Krisztusban.”

Dr. Harmati Béla püspök üd
vözlő szavaiban kiemelte Prőhle 
Károly közegyházi működését is a 
tanári mellett. Többféle tisztséget 
viselt egyházunkban, volt az Öku
menikus Tanács főtitkára is. Taná
ri működését úgy jellemezte, hogy 
valóságos „korszak” volt az az idő, 
melyben lelkészgenerációkat ne
velt és tanított. A lelkészek igehir
detése tekintetében éles határvo

nal húzódik azokból az évekből, 
melyekben ő volt a gyakorlati teo
lógia tanára. Az egész egyház hálá
ja és köszöneté veszi most körül 
ebben az ünneplésben.

Születésnapi ajándékként nyúj
tották át az ünnepeknek azt a ta
nulmánykötetet, mely 28 volt ta
nítvány tudományos dolgozatát 
foglalja egybe Tanítványok cím 
alatt. Az átadásban és az elfoga
dásban az volt a legnagyszerűbb, 
hogy írók és az elfogadó együtt 
vallották: mindnyájan „tanítvá
nyok” vagyunk.

Ebben a gondolatkörben kö
szönte meg Prőhle professzor a kö
szöntést és a kötetet. Arról tett val
lomást most is, hogy számára min
den tanuláson és tanításon keresz
tül mindig csak egy volt a fontos: 
Jézus, az egy szükséges, és az, amit 
reánk, mint tanítványokra bízott.

Az ünnepség után még sokáig 
együtt voltak tanítványok és bará
tok az ünnepelttel és feleségével, a 
családdal, emlékezve elmúlt évti
zedekre, együtt töltött időre, kö
zös szolgálatra.

(A tanulmánykötetet érdeklő
dők megvásárolhatják. Kapható a 
Sajtóosztály könyvesboltjában, Ül
lői út 24.)

Tóth-Szöllős Mihály

Gondolatok egy Luther-szoborról,
Luther Márton halálának 450 éves évfordulóján

Ez évben emlékezik meg a világ valamennyi evan
gélikus egyháza Luther Márton halálának 450 éves 
évfordulójáról. Lenne egy jó lehetőség, hogy a ma
gyar Evangélikus Egyház különösen szép eseménnyel 
járuljon hozzá az évforduló emlékezetessé tételéhez, 
és egyben Luther Márton nagyságának a lakosság szé
les körében való népszerűsítéséhez.

Egy meglévő, és eldugott Luther-szobomak az ere
detileg eltervezett helyére való felállításáról lenne 
szó.

A szobor sorsáról röviden: Az Evangélikus Egyház 
még a 30-as években pályázatot írt ki Luther-szobor 
megalkotására. A  pályázatot Lux Elek szobrászmű
vész terve nyerte meg. A Luther-szobor, amelynek 
magassága, talapzat nélkül kb. 8 méter, kőbe faragva 
részben el is készült, azonban közben kitört a II. vi
lágháború, és a szobor nem került felállításra. Talán 
azért, hogy a háborús események miatt ne pusztuljon 
el. A háború befejezése után a szobor talapzati anya
gát beépítették az egyik háború után felállított emlék
műbe. A szobor figurális részének a felső részét, 
„mellszobor” formájában a Deák téri templom mel
letti egyházi épület udvarán állították ideiglenesen 
fel.

Amikor a Lutheránus Világszövetség 1984-ben 
Magyarországon tartotta ülését, a szobrot (az eredeti 
talpazat nélkül) felállították a Teológiai Akadémia 
udvarában. Időközben az Akadémia 150 méterrel 
odébb költözött, így a szobor most már csak a Teoló
gus Otthon kertjét díszíti.

Itt lenne tehát az alkalom, hogy a szobor több mint 
50 éves hányódás után végre oda kerüljön, ahová an
nak idején szánták, a Deák téri templom elé. Termé
szetesen ehhez szükséges a fővárosi és kerületi önkor
mányzatok illetékes szerveinek jóváhagyása, továbbá 
a Deák tér parkrészének kisebb átrendezése is.

(Talán a szobor megfelelő elhelyezésével el lehetne 
„tüntetni” a metrómegálló nem szép építményét.)

A téren jelenleg működő kis csobogó szobrot az ér
dekelt önkormányzat másutt állíthatná fel.

Az engedélyeken kívül a másik szükséges valami, a

szobor lebontásának, átszállításának, a hiányzó talpa
zat elkészítésének, és a szobor felállításának költsége.

Meggyőződésem, hogy a hívek adományai, egyes 
szponzorok hozzájárulásai és néhány külföldi evangé
likus egyház anyagi támogatása fedezni fogják a költ
ségeket.

Milyen jó lenne, ha a Reformáció ünnepén felava
tásra kerülne Luther Márton szobra a Deák téren.

Az idő rövid, a teendő sok. Talán egy, e célból meg
felelő szakemberekből létrehozott Bizottság meg tud
ná oldani a szobor felállításával kapcsolatos feladato
kat.

Kérem az Evangélikus Egyház vezetőit, lelkészeit, 
az egyház tagjait, fogadják ezt a javaslatot jó szívvel, 
és segítsenek megvalósulásában.

Dr. Pósfay Miklós

MEGHÍVÓ
A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet 

Elnöksége és az Evangélikus Külmissziói 
Egyesület Vezetősége Isten iránti hálája jeléül 

1996. március 31-én, Virágvasárnap
KÜLMISSZIÓI NAPOT

rendez Nyíregyházán (Luther tér 14.)
DR. BÁLINT ZOLTÁN és családja külmisz- 
sziói munkába való kibocsátása alkalmából

Program:
10 órakor: istentisztelet és kibocsátás, igét 

hirdet: D. Szebik Imre, az Északi 
Egyházkerület püspöke

12 órakor: közös ebéd
13 órakon Bálint Zoltánék köszöntése
14 órakon A gyermekek virágvasárnapi műso

ra
15 órakon Befejező áhítat, igét hirdet: Labor-

czi Géza igazgató-lelkész

Megcsúfolt márciusaink
Em lékezés az 1848-as fo rrad a lo m ra

FELVÉTELI HIRDETM ÉNY 
AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓ GIAI AKADÉMIA 

LEVELEZŐ HITOKTATÓI ÉS HITTANTANÁRI 
TAGOZATÁRA (LHT) 1996

fi
m „De Tűz és Tűz, én ifjú testvéreim,
■  Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
I  Az élet szent okokból élni akar
I S ha Magyarországon dob ki valakit 

U  Annak százszorta inkább kell akarni!"
(Ady: A Tűz márciusa)

Ezek a sokat idézett sorok örök-
■  érvényűek. Soha el nem múló igaz- 

ságuk ma igazán illik közönyössé
■  süllyedt, keserűséggel teli minden-
■  napjainkhoz. Nekünk mindenkép- 

pen időszerűek, hiszen mi most
■élünk. Ma és itt. 1996-ban. Ma- 

• gyarországon.
Március 15-ét ünnepeljük. 
Ünnepeljük???

I Szívünk belsejéből kiinduló, ki- 
áradó szenvedéllyel? Az igaz haza- 

■ fiság és emberség tisztaságával? A
■  „Haza a magasban” Illyés Gyula 
H által megfogalmazott érzésével?

Átkos huszadik századunk örök 
I  gyötrelmeiben hányszor pezsdítet- 
v  te meg szívünket a márciusi ünnep 
K felszabadult, őszinte öröme?
■  Hányszor indult ki lelkünk mélyé-
■  bői, önként az igazi megemlékezés 
1  utáni vágy? Lehetett-e örülni apá-

inknak Trianon nemzetgyilkos 
■kényszerbékéje után? Lehetett-e 
B  örülni a nyilasok által kisajátított,
■  eltorzított eszmeiségű nemzeti ün- 

nepünknek a német megszállás
■ ala tt?

Megcsúfolt március 15-éket él- 
B tünk  at a szovjet megszállás nehéz 
■évtizedeiben! Hamisak voltak ifjú- 
P  korunk lelkes felvonulásai. Hazu- 

gok a ránk kényszerített örömök, 
L  mert közben emberek sokaságát 
■nyomorították meg! Parasztok

százezrei, értelmiségiek, munká
sok, a hazához hű magyarok ünne
pelhettek-e nyíltan, a szívük sze
rint, a szovjet himnusz hangjai mel
lett? Ünnepelhettek-e nyílt öröm
mel az egyházak, amíg vezetőiket 
gonosztevőként kezelve, börtönök 
mélyébe zárták? Ünnep volt-e 
március emlékezete, amikor gyer
mekeinket fogva tartották az isko
lák önkényesen bezárt kapui? S a 
Petőfi-szobomál csak az Óvodások 
helyezhették el az emlékezés ko
szorúit? A kicsik, akik elől még el 
lehetett titkolni az igazságot!

Megcsúfolt forradalmak! Ezek 
jutottak nekünk. Leverték őket 
idegen hatalmak, és az őket kiszol
gáló honfitársaink! Pedig azok a 
megmozdulások őszinték voltak és 
tiszták. A nép szívéből fakadtak 
fel, elementáris erővel. Mert a nép 
összetöri a béklyóit, ha nem bírja 
tovább az elnyomást!

Most 1848 márciusára emléke
zünk. A márciusi ifjúságra. Vasvári 
Pálra, Vajda Jánosra, Jókai Mórra 
és a többiekre. A Pilvax kávéház 
fiataljaira. Tíz körül lehetett a szá
muk, amikor megindultak azon a 
bizonyos március idusán, élükön a 
lánglelkű költővel, Petőfi Sándor
ral. Elindultak azon a borongós 
reggelen, s a szemerkélő esőben 
érkeztek az egyetem elé, ahol hoz
zájuk csatlakozott az egyetemi if
júság. Vagy ezren mentek tovább a

Landerer-Heckenast-nyomdába, 
ahol -  cenzúra nélkül -  kinyomtat
ták a Nemzeti dalt és a 12 pontot, 
melyben már az előző napokban 
összefoglalták a magyar nemzet 
kívánságait. A jobbágyfelszabadí
tást, a jogegyenlőséget, a cenzúra 
eltörlését, a közteherviselést és a 
többi, minden szabad nemzetet 
megillető jogot.

Néhány óra alatt mozgósították 
az egész várost. Az itt lakókat és a 
József-napi vásárra felözönlő falu
siakat. Örömmámorban úszott a 
pesti utca. Eggyé vált a nép. Min
denki egyet akart. Egyforma láng 
lobogott az emberek szívében!

Példájukat követték a többi vá
rosok. Március 16-án Győr, 17-én 
Pápa, Székesfehérvár és Eger. 18- 
án Temesvár, Nagybecskerek, 
Pécs, Debrecen és Arad. És az 
egész ország.

Nem ismerős a kép?
1848 forradalmát dicsérem, én, 

a késői utód. Ma, 1996-ban. Ami
kor ismét megcsúfoltnak érzem 
március emlékét. Pedig most nincs 
idegen hatalom felettünk. Magunk 
hajtottuk, hajtjuk igába magyarsá
gunktól megfosztott fejünket. Mi
vé süllyedt szép ünnepünk emlé
kezete? Külön, széthulló csopor
tokba tömörülve, különböző esz
mék fogságában, ragaszkodunk sa
ját, egyedül üdvözítőnek hitt elve
inkhez. Gyűlölködve nézve a mási

kat. Minden párt külön ünnepet 
ül. Halotti tort talán? Mert, ha így 
folytatódik, valóban azzá válik 
nemzeti ünneplésünk.

Hol vagyunk? A világ mely tájá
ra sodort átkos sorstragédiánk, a 
széthúzás? Miért szégyen lassan 
ma magyarnak lenni? Itt, az István 
király álapította szép hazánkban?

Mit felelnének sokan közülünk 
Veres Péter kérdésére: „Mit ér az 
ember, ha magyar?” Félek, legtöb
bünk válasza az lenne: „semmit”.

De mi, akikben él még a haza 
szeretete, ragaszkodunk nemzeti 
létünkhöz. A múltunkhoz. Őseink 
földjéhez, évszázadok alatt kiala
kult nemzeti kultúránkhoz. Nem 
akarjuk felcserélni újabb idegen
nel és sajnos, részben alantasab- 
bal. Jelszavunk, mely egykor a sza
badsághősök zászlaján lobogott, 
ma is a szívünkben él: „Istennel, a 
hazáért és a szabadságért!”

Addig pedig, amíg elmúlik felet
tünk a magyartalanság fellege, 
őrizzük a lángot, melyet a márciu
si ifjak gyújtottak meg. Ez a láng 
lassan 150 éve ég. Ne hagyjuk ki
aludni, mi, akik még magyarnak 
valljuk magunkat. Őrizzük a lán
got! Vigyázzunk rá!

Nekünk szól a költő üzenete:

„S a csillagszóró éjszakák 
Ma sem engedik feledtetni 
Az ember Szépbe-szőtt hitét,
S akik még vagytok, őrzőn, árván, 
Őrzők: vigyázzatok a strázsán. ”
(Ady Endre: Intés az őrzőkhöz)

Lenhardtné Bertalan Emma

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 
felvételt hirdet levelező tagozaton tör
ténő főiskolai szintű hittan-tanári kép
zésre.

A képzés ideje négy év. A tagozaton 
az 1996-97-es tanévben maximum 25 
új hallgató felvételére van lehetőség. A 
tanfolyam önköltséges. Az Akadémia 
fenntartja magának azt a jogát, hogy 
csak kellő számú és alkalmasnak talált 
jelentkezővel indítja meg a képzést.

A felvételi kérvényhez a következő 
okmányokat kell mellékelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettsé

get (legalább érettségi) igazoló bizo
nyítvány,

3. orvosi bizonyítvány, amely igazol
ja, hogy a jelentkező felsőfokú tanul
mányokra alkalmas,

4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfir

mációt igazoló 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 egy

házi szolgálatairól (az illető gyülekezet 
lelkésze által) kiállított bizonyítvány.

8. A jelentkező nevére megcímzett 
normál méretű boríték.

9. A felvételhez szükséges az illeté
kes lelkész ajánlása, mindenesetre an
nak a lelkésznek az ajánlása a jelentke
ző alkalmasságáról, aki az illetőnek az 
utóbbi időben lelkipásztora volt. Az 
ajánlást a lelkész a kérvénnyel egyide

jűleg küldje meg külön levélben köz
vetlenül az Akadémia rektorának cí
mezve.

Az okmányokat eredetiben kell be
küldeni, de indokolt esetben hiteles 
másolatban is lehet mellékelni. A má
solat „egyházi használatra” megjelölés
sel az egyházközségi lelkész által is hi
telesíthető.

A fentiek szerinti mellékletekkel el
látott és az Evangélikus Teológiai Aka
démia Felvételi Bizottságához címzett 
kérvényeknek, valamint postautalvá
nyon feladott 1000 Ft felvételi vizsga
díjnak 1996. május 15-ig kell az Akadé
mia Rektori Hivatalába (1141 Buda
pest, Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.

A felvételi várható -  június végi -  
időpontjáról a jelentkezők értesítést 
kapnak.

A felvételi vizsga anyaga:
1. Magyar nyelv,
2. az Evangélikus Enekeskönyv pá

ratlan számú énekverses rendjeiben (1, 
3, 5, 7, 9, 11) található énekversek 
éneklése könyv nélkül,

3. általános bibliaismeret (az iskolai 
hittankönyvek alapján),

4. Luther: Kiskáté,
5. Prőhle Károly „Az evangélium 

igazsága” c. és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörté

net” c. hittankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhe

tők a lelkészi hivatalokban és az Evan
gélikus Sajtóosztályon.

Budapest, 1996. február 23.
Dr. Reuss András s. k. 

rektor
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Örüljetek Jeruzsálemmel! Ézs 66,10.

VASÁRNAP Ha szorult helyzetben vagyok is, meg- 
I tartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyúj- 
5 tód kezedet, jobbod megsegít engem. Zsolt 138,7 
I (2Kor 12,10; Jn 12,20-26; 2Kor 1,3-7; Zsolt 132). 
I Dávid zsoltára lehet egyéni ének is, de elmondhat- 
I ják a megváltottak éppúgy, mint Jeruzsálem lakói. 
I Szólhat a múltban, a jelenben, de a jövőben is. Há- 
3 lát adhatunk Krisztus Urunk helyettünk történt ha- 
í  Iáiéért; a szabadításért, amely kétezer évvel ezelőtt 
? történt. Hálát adhatunk érte ma is, hogy vádlónkat 
f elnémítja; s hálát adhatunk a jövőre nézve is, hogy 
t Istennel élhetünk örökké. Mindezeket tudva és hit- 
* tel vallva, együtt örülhetünk Jeruzsálemmel, az üdv- 
; történet fővárosával, amely idén ünnepli fennállásá

nak háromezredik évfordulóját. Ma ismét Izrael fő- 
I városa. Ismét otthon a nép. A Megváltó közeledik, 
j és megsegíti övéit. Ha hiszel, közéjük tartozol.

HÉTFŐ jfe vagy a látás Istene. lMóz 16,13 (Lk 19,5; 
j Jn 6,23-29; Mk 12,37/b—40). Jézus Krisztus Urunk 
i azt mondja: „Én ítélet végett jöttem e világra, hogy 
' akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok le- 

gyenek” (Jn 9,39). Ma sincs ez másképpen. Ezért azt 
1 kérdezem: -  Te látsz?

KEDD Jézus Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám 
1 mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok 
j. terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mt 11,28 
$ (JSi 3,25; Fii 1,15-21; Mk 12,41-44). Hát menjünk! 

Ne csak mondogassuk: Krisztushoz kell mennünk! -  
Menjünk is hozzá!

SZERDA Jézus Krisztus mondja: Aki tehát hallja 
I tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, ha- 
: sonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette 

a házát. Mt 7,24 (Dán 11,32; Jób 9,14-23.32-35; Mk

M A P P A __
13,1-13). De a Krisztus beszéde melletti kiállásban 
nem a földi érvényesülés az első szempont, hanem a 
„mennyei érvényesülés”, mert ott van benne a vér
tanúság lehetősége is (1. Krisztust!), és Dániel szava; 
„De ha nem tenné is” -  hogy megszabadít -, „legyen 
tudtodra ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szol
gálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, 
nem imádjuk” (Dán 3,18.).

CSÜTÖRTÖK Az én Istenem elküldte angyalát, és 
az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bán
tottak engem. Dán 6,23 (ÍJn 5,18; 5Móz 8,2-3; Mk 
13,14-23). De mit csinálunk, ha nem „zárja be”, s 
„megharapnak”, vagy „megesznek” az Élet „orosz
lánjai”? Vajon kötelessége Istennek, hogy minden
kor közbelépjen?

PÉNTEK isten azt akaija, hogy minden ember üd- 
vözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. 
lTim 2,4 (Jer 22,29; Jn 10,17-25; Mk 13,24-27). 
Mégsem fog mindenki eljutni az üdvösségre, hanem 
csak az, aki hiszi és vallja, hogy Jézus, az Isten Fia, 
meghalt helyettünk, a mi bűneink büntetését szen
vedve el, s feltámasztatott a mi Isten előtti igazsá
gunkra. ‘Mert Isten nem automata, hanem Édes
apánk, aki mindnyájunkat hív az üdvösségbe, de 
nem minden gyermek hallgat szavára és megy be 
oda, ahova hívják!

SZOMBAT Ne legyetek személyválogatók az ítélke
zésben, á kicsit éppúgy hallgassátok meg, mint a na
gyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten 
ügye. 5Móz 1,17 (Mk 12,42-43; Ám 8,11-12; Mk 
13,28-37). Nem lehet prófétai szó, amelyik felfelé 
hízelkedő, lefelé pedig a törvény teljes szigorát kö
veteli. De nem Istentől jön az sem, amelyik lefelé el
néző, felfelé pedig a törvény teljes szigorát követeli.

Hanvay László

A megbocsátás életfeltétel!
Sokszor halljuk, hogy az élet fel

tételei Földünkön egyre rosszab
bak. A termőföld, a víz, a levegő 
minősége esztendőről esztendőre 
romlik. Hazánkban is vannak ku
tak, amelyek vize életveszélyt je
lent a csecsemők számára. Az élet
hez azonban az említett dolgokon 
kívül sok minden másra is szüksé
günk van: belső és külső békesség
re, tapintatra, figyelmességre és 
hasonlókra.

Jézus egyik példázatában (Máté 
18,21-30) azt az elgondolkoztató 
tanítást tátja elénk, hogy a megbo
csátás is életfeltétel. Péter jól is
mert kérdése vezeti be a példáza
tot: „Uram, ha vétkezik ellenem az 
atyámfia, hányszor bocsássák meg 
neki? Még hétszer is?” A kérdés 
hátterében olyan vélekedés húzó
dik meg, amelyet mi is vallunk: 
meg kell bocsátani, de azért vi
gyázzunk a megbocsátással. An
nak valahogyan és valahol határt 
kell szabni, éppen a komolysága, a 
hatékonysága érdekében. Hitelét 
nem szabad eljátszanunk. Távol

kell tőle tartanunk bármiféle 
visszaélést. Nem osztogathatjuk 
nyakra-főre. Értéktelenné teszi, 
aki ezt cselekszi.

Ez az érvelés teljesen elhibázott. 
Csak azt teszi nyilvánvalóvá, hogy 
mennyire feledékenyek és hálátla
nok vagyunk. Félvállról vesszük 
azt, hogy életünket egyedül Isten 
irgalmassága és kegyelmessége 
tartja fenn; az, hogy „nekem és 
minden hívőnek naponként min
den bűnt bőséggel megbocsát!”. 
(Luther: Kis Káté) Nem „hétszer” 
és nem „hetvenszer hétszer” cse
lekszi ezt Isten, hanem „napon
ként”, szünet nélkül, életünk min
den órájában és minden percében. 
A lélegzetvételünk, az érverésünk 
emlékeztet erre. Isten szüntelen 
bocsánata nélkül az élet régen ki
hunyt volna világunkban. Nélküle 
senki sem bízhatna a holnapjában, 
alaptalan lenne minden tervezé
sünk és öncsalássá válna minden 
gondolat és valamennyi szó, amely 
valamilyen módon a még előttünk 
lévő időre utalna.

Nagyböjt idején még> valami 
másra is kell gondolnunk. Jézus 
megfeszítésének történetében is
merős a mondat: „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek.” (Lk 23,34.) Mennyi 
mást mondhatott volna még Jézus! 
Kérhette volna Isten igazságossá
gának az érvényesülését. Imádkoz
hatott volna azért, hogy ne engedje 
Isten a saját ügyét megcsúfolni. De 
így imádkozott és ezekkel a szavak
kal megfosztott minket attól a le
hetőségtől, hogy a megbocsátás ha
tárairól a magunk elképzelése és 
szándéka szerint szóljunk. Akik a 
kereszt alatt állnak -  és ez Jézus 
követőinek állandó helyzete ebben 
a világban -  minden szempontból 
ellehetetlenülnek, ha elengedik fü
lük mellett a haldokló Jézus imád
ságát. De ha valóban meghallják, 
ők sem tudnak másképpen imád
kozni. Amikor pedig imádkozni 
kezdenek, képtelenek lesznek más
képpen cselekedni!

Ha nem így lenne, az alapvető 
életlehetőségtől fosztanánk meg 
önmagunkat. Krisztusunk, irgal- 
mazz!

Bohus Imre

Hirdessétek az Úr halálát és feltámadását!
A teológusok egy-egy csoportjá

val passió-kőrútra készülünk, már
cius közepén a IV. évfolyam tagja
ival Romániába, a Brassói Egyház
megye gyülekezeteibe, a III. éve
sekkel pedig a nagyhéten Veszp
rém megyébe. Leakasztjuk kápol
nánk faláról az embemagyságnál 
is nagyobb fakeresztet, a tövisko
szorút, ezek most egy óriási táska 
jelmezzel együtt szolgálatunk kel
lékei lesznek.

Körülbelül húsz éve annak, 
hogy felújítva régi egyházi hagyo
mányt, „passiózni” kezdtek mai 
fiataljaink elődei. Ez azóta a teoló
gus élet gyönyörűséges részévé 
lett. Lelkes csoportok, ma már 
egy-egy évfolyam hallgatói újra 
dramatizálják, betanulják s vala
melyik egyházmegye gyülekezetei
ben a nagyhéten előadják Jézus 
szenvedésének és halálának törté
netét.

Nem felejtjük, hogy nagypéntek 
és húsvét eseménye elválaszthatat
lan. Krisztus meghalt bűneinkért 
és feltámadt megigazulásunkra. 
Azért érvényes a kereszten meg
szerzett bűnbocsánat, mert a feltá
madott és élő Úr hirdetted és 
ajándékozza azt nekünk. A IV. 
évesek passiójátékában az üres -  
„húsvéti” -  kereszt alá minden 
szereplő égő gyertyát helyez. Fel
tett k ín z ó  kérdésére mégis biztató 
választ kap... A III. évesek passió- 
története szerint az Emmaus felé 
bandukoló csalódott tanítványok 
Jézusnak beszélik el a Jeruzsálem
ben történteket, s ismerik fel őt

boldogan a kenyér megtöréséről.
A „forgatókönyvet” olykor az 

élet úja tovább. Négy éve a 
györkönyi templomban az első 
padban ülő hittanos gyermekek 
közül az egyik megszámlálta az 
utolsó vacsorán részt vevő tanítvá
nyokat. „Csak tizenegy!” -  súgta 
csodálkozva a mellette ülőnek. At
tól kezdve az otthonigazgató is tag
ja  lett a tanítványi körnek Luther- 
kabátban, s így összekapcsolódott 
az egykori és a mai úrvacsorái asz
talközösség. Az elmúlt évben pedig 
-  Szabadkán voltunk akkor -  az is
tentisztelet vége felé egyre jobban 
beborult odakinn, s az „elvégezte
tett” kimondása után nyomban 
hangosan megdördült az ég.

A passió-játék végül is igehir
detés, sokszereplős bizonyságtétel 
Urunkról, aki „betegségeinket vi
selte és fájdalmainkat hordozta”. 
Megjelenítése annak a meggyőző
désnek is, hogy „én vagyok oka e 
nagy büntetésnek!” Ugyanakkor 
mind a szereplőkben, mind a hall
gatókban erősíti azt a hitet, hogy 
Urunk áldozata nem volt hiába
való. Mindezeken túl tükröt is tart 
elénk, beletekintve rájöhetünk ar
ra: hiszen én vagyok Péter, aki Urát 
megtagadta; Judás, aki elárulta, de 
a bűnbánó lator is lehetek, akit Jé
zus befogadott országába!

A passió-játékok -  a négy evan
gélium szenvedéstörténetéhez ha
sonlóan -  egyszerre egyformák s 
mégis mindig mások. A résztvevők 
pedig minden alkalommal átélik a 
krisztusi szolgálat csodáját: amíg

Neki szolgálunk, magunk is gazda
godunk. S aki „kinőtt” a passiós 
csoportból, imádsággal bocsát 
utunkra.

Szeretettel kérjük hát a fogadó 
gyülekezetek népét, kíséijük el 
együtt Urunkat a fájdalmak útján 
a Golgotáig, s utána a húsvéti üres 
sírig!

Zászkaliczky Pál

AZ EVANGÉLIKUS 
TEOLÓGIAI AKADÉMIA
hagyományos nyílt napját 1996. 
március 27-én, szerdán tartjuk. A 
nap a szokásos reggeli áhítattal 
kezdődik 7.45-kor a templomban, 
délben ebéd, és ebéd után is van 
még előadás, ill. készek vagyunk 
vendégeink kérdéseire válaszolni.

Szeretettel meghívjuk a vezetése 
alatt álló intézménynek az érettsé
gihez közeledő és a teológiai kép
zés iránt érdeklődő diákjait a nyílt 
napon való részvételre.

Azoknak a diákoknak (és kísé
rőiknek) a részére, akikre nézve 
értesítést kapunk, egy egyszerű 
ebédet tudunk adni.

TANÁRI PÁLYÁZAT
A Deák Téri Evangélikus Gimnázi

um felvételt hirdet német, magyar, 
matematika-számítástechnika-fizika 
és testnevelés szakos, evangélikus val- 
lású, egyházunkhoz kötődő középisko
lai tanárok számára az 1996/97-es tan
évre. Félállás, óraadás is lehetséges.

A pályázatokat (mellékletek: önélet
rajz,̂  pedagógiai elképzelések vázlata, 
leucészi ajánlás és az egyetemi diploma 
másolata) kéijük 1996. április 30-ig be
küldeni a gimnázium igazgatójának az 
alábbi címére: Deák téri Evangélikus 
Gimnázium, 1052 Budapest Sütő u. 1.

A VASÁRNAP IGÉJE
„GONDVISELŐ JÓ ATYÁM VAGY..
Lk 12,22-31

Az egyik hittanórán arról be
szélgettünk, mit csinál egész nap 
az Isten? A gyermekek különféle 
válaszokat adtak. Egyikük így véle- 

j kedett:
-  Hallgatja az angyalok énekét, 

gyönyörködik a csillagok ragyogá
sában, a virágok szépségében, fi
gyeli az embereket.

Vannak, akik azt mondják, hogy 
a világ teremtése óta Istennek 
nincs semmi tennivalója. Ez a gon
dolat megtalálható Madách re
mekművében, az Ember tragédiá
jában:

„Be van fejezve a nagy mű, igen 
A gép forog az alkotó pihen. ” 
Hogy ez a gondolat mennyire 

nem így van, arról Jézus szavai ta
núskodnak. O ugyanis kijelentette: 
Mennyei Atyám szüntelenül mun
kálkodik. A kérdés most már csak 
az, mit munkálkodik Isten? A mai 
evangélium erre.ad választ.

Isten munkálkodik. Ez -  többek 
között -  azt jelenti, hogy Isten gon
dot visel a világról, tudja, mire van 
szüksége gyermekeinek.

Mire van szüksége a világnak? 
Mindennapi kenyérre. Ételre, 

italra, ruházatra, hajlékra, munká
ra ... Minderről Isten gondosko
dik, mondja Jézus, ezért: Ne ag
gódjatok! A mai emberek többsé
ge mégis félti az életét, és aggodal
maskodik, hogy nem lesz kenyér
revaló, nem telik ruházatra, elve
szíti az állását, esetleg hajléktalan
ná válik. Jézus arra figyelmeztet, 
hogy aggodalmaskodás helyett bíz
zunk Istenben, aki kezében tartja 
életünket, és gondoskodik mindar
ról, amire szükségünk van. Ugyan
akkor azt sem hallgathatjuk el, 
hogy Isten nem adja mindenkinek 
egyformán az anyagi javakat. Van
nak köztünk szegényebbek és van
nak köztünk gazdagabbak. Éppen 
ezért kell komolyan vennünk ke
resztyén küldetésünket: Istennek, 
hogy lásson, nincs más szeme, csak 
a mienk, Istennek, hogy segítsen, 
nincs más keze, csak a mienk. Is
ten gondviselésének eszközei a 
másik ember számára mi vagyunk. 
Akinek több adatott, ossza meg te
hát javait azzal, aki rászorul. Ezzel 
Isten akarata teljesedik be: A  gaz

dagok tegyenek jót, adakozzanak 
szívesen..., hogy elnyeljék az igaz 
életet.

Isten munkálkodik. Ez — többek 
között — azt jelenti, hogy Isten 
gondot visel a világról, tudja, kire 
van szüksége gyermekeinek.

Kire van szüksége a világnak?^
Az Élet Kenyerére. Több az élet 

tápláléknál és a test ruházatnál. 
Nem csak ételre lehet éhezni. 
Nem csupán italra lehet szomjaz
ni. Ennél többre is vágyakozhat az 
ember. Éhezhet és szomjúhozhat 
az igazságra. Az igazság pedig ez: 
Isten gondviselő szeretete abban 
nyilvánult meg irántunk, hogy Jé
zus teste megtöretett és vére kion- 
tatott a kereszten, bűneink bocsá
natára. így lett ő számunkra az 
élet kenyere. Aki ezt a kenyeret 
megízleli, az nem éhezik és nem 
szomjazik meg soha. Ráadásul 
megtalálja azt, amit mindenek 
előtt és legelőször kell keresnünk, 
Isten országát és annak igazságát. 
Ámen.

Németh Mihály

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, mennyei Atyánk, aki jól 

tudod, mire van szükségünk, és meg
adod a mindennapi kenyeret azoknak 
is, akik nem kérik tőled: tégy szabaddá 
az életünkért való aggódástól, hogy 
mindennél inkább keressük a te orszá
godat, és hittel ragaszkodjunk Jézus 
Krisztushoz, akit nekünk is az élet ke
nyeréül adtál. Ámen.

BÖJT 4. VASÁRNAPJÁN (LAETA
RE) a liturgikus szín: lila.

A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
Róm 7,22-25/a; az igehirdetés alapigé
je Lk 12,22-31.

„Jó reggelt adj, Istenem!” címmel if
júsági műsort közvetít a Magyar Tele
vízió TV1 csatornája március 23-án, 
szombaton reggel 8 órakor. Teológusa
ink Luther Márton életét mutatják be. 
Készítette Keveházi László lelkész.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

március 16. szombat: Lélektől léle
kig

március 17. vasárnap: Sztojanovics 
András áhítata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. március 17.
I., Bécslkapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 

Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. dr. 
Széchey Béla; II., Modorl u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, II., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 
Békásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, III., Mátyás 
klr. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III., 
Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Új
pest, IV., Leibstück M. u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Pintér Károly; de. 11. (úrv.) dr. Harmati Bé
la; du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 
5. (szeretetvendégség) Benyik Béla; 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. Fabiny Tamás; IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kő
bánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
dr. Muntag Andor; Kelenföld, XI., Bocskai 
út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 
11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Csep- 
regi András; XI., Németvölgyi út 138. de. 
9. Csepregi András; Budagyöngye, XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Szílas Attila; 
Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Horváth Ferenc; de. 11. (úrv.) 
Horváth Ferenc; du. fél 7. Kőszeghy Ta
más; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. 
de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 
32. de. 11. (úrv.) dr. Muntag Andor; XIV., 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Muntag An
dor; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. 
Rafael József; Rákospalota, XV., Juhos u. 
28. (kistemplom) de. 10. Szabó István; Rá
kosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. 
dr. Kamer Ágoston; Clnkota, XVI., Bat
thyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tes- 
sedlk tér de. 9. Kósa László; Rákos
csaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. dr. 
Selmeczi János; Rákoskeresztúr, XVII., 
Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. dr. 
Selmeczi János; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; Kispest, Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. 
8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Cse
pel, XXL, Deák tér de. fél 11., Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) 
de. 9. Solymár Gábor.

HAZAI ESEMÉNYEK
PASSIÓ-JÁTÉK CINKOTÁN 

A Teológiai Akadémia IV. évfolya
mának hallgatói március 17-én, vasár
nap este 6 órakor a cinkotai templom
ban istentiszteleti keretben előadják 
Jézus szenvedésének és halálának tör
ténetét.

Az Evangélikus Külmissziói Egye
sület szokásos összejövetelén, 1996. 
március 25-én du. fél 6-kor a Kelenföl
di Evangélikus Gyülekezet Tanácster
mében (XI., Bocskai út 10.) Dr. Bütösi 
János, a Református Világszövetség el
nöke tart előadást „Hatvankét nap a 
Föld körül, 1993-ban” címmel. Szere
tettel várunk minden érdeklődőt!

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk min

den érdeklődőt -  pedagógusokat, egye
temistákat, teológusokat különöskép
pen is -  az Evangélikus Értelmiségi 
Műhely legközelebbi alkalmára, ame
lyet 1996. március 20-án 18.30/20.30 
között tartunk a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében.

Témánk: KELL-E HOGY EGYHÁZ 
LEGYEN, ÉS HA IGEN, AKKOR 
ILYEN-E?

Előadó: Takácsné Kovácsházi Zel- 
ma lelkész. Záró igehirdetéssel szol
gál: Pintér Győző építész, egyházme
gyei felügyelő

Az Angyalföldi Gyülekezet és a Ma
gyar Rákellenes Liga 1996. március 23- 
án, vasárnap, 10 órai kezdettel CSEN
DESNAPOT tart a gyülekezet templo
mában (XIII., Kassák L. u. 22.) A csen
desnapon Fodor Viktor kórházlelkész 
mellett dr. Sulyok Zoltán sebész főor
vos, dr. Farkas Elekné mentálhygiéni- 
kus, dr. Vasvári Artúmé, a Liga főtit
kára, valamint a gyülekezet lelkésze: 
ifj. Kendeh György szolgál. Várják a 
betegeket, gyógyult betegeket, hozzá
tartozókat és minden érdeklődőt!

A Magyar Művészeti Akadémia évi 
rendes közgyűlésén új tagokat vett fel 
soraiba, közöttük Sulyok Imre zene
szerzőt, orgonaművészt. Az elmúlt év
ben az Akadémia aranyérmet alapított, 
melyet az idén Józsa Márton evangéli
kus lelkésznek ítéltek oda. Gratulálunk 
a kitüntetéshez!

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet március 23-án, szombaton, du. 2 
órakor megalakulásának első évfordu
lóján Missziói ünnepet tart a Kálvin téri 
református templomban. Az ünnepsé
gen szolgálnak: dr. Fabiny Tibor a PMTI 
Alapítvány alelnöke, dr. Hans Visser 
rektor (Hollandia), dr. Anne-Marie Kool 
igazgató és dr. Bütösi János elnök. Vár
jak az érdeklődőket szeretettel.

HALÁLOZÁS
Szabó Istvánná sz. Károlyi Gert rúd 

76 éves korában, február 9-én Szom
bathelyen elhunyt. Temetése február 
15-én volt Fehér Károly helyi lelkész 
szolgálatával. Félje sokáig volt a Vasi 
Egyházmegye felügyelője, az elhunyt 
Hemád Tinómé nővére volt. Isten ke
gyelmébe ajánlották a gyülekezet hűsé
ges szolgálóját.

Dr. Pusztai Lászlóné sz. Balikó Gab
riella 1996. január 2-án hosszú szenve
dés után, 75 éves korában hazatért te
remtő és megváltó Urához. Temetése 
1996. január 27-én volt a Budakalász 
Szent István telepi temetőben, unoka- 
testvére, Balikó Zoltán ny. pécsi lelkész 
és Smidéliuszné Drobina Erzsébet surdi 
lelkész szolgálatával. Hamvait fia sírjá
ba helyezték örök nyugalomra. Mind
azoknak, akik temetésén személyesen 
megjelentek, vagy együttérző részvétü
ket írásban fejezték ki, ezúton mond há
lás köszönetét a gyászoló család.

Esztergályi Dénesné sz. Szalárdi 
Jakó Irén február 20-án elhunyt. A 
gyászoló család ezúton köszöni mind
azoknak együttérzését, akik felkeres
ték őket, valamint akik a koszorúra 
szánt összeget a Deák téri Lutheránia 
támogatására eljuttatták.

Apróhirdetés
Zongorát vagy pianínót venne tehetséges 

fia részére egy édesanya. Választ a kiadóba 
várunk. Jelige: Zeneszerető

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vérnyomás panaszok kezelése megbe
szélt időpontban. Dr. Magéra Judith adj. 
Budapest XII., Krisztina krt. 2-4. II. 23 Tel • 
156-3073
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Tanulj meg hát különbséget tenni 
s ne aszerint ítélj, am it a szem ed lát, 

hanem am it Isten igéje mond. 
Látszatra Krisztus halála gyalázatos, 

sőt átkozott halál, számunkra azonban 
üdvösséges a halála, m ert leveszi 

rólunk az átkot és áldást ad helyébe
Luther

A TARTALOMBÓL"
MEGHALLGATTAM NÉPEM 

KIÁLTÁSÁT

K 0N D 0R0SI HOLNAPOK 

BÉKÉSCSABA

SZARVAS

MEZŐTÚR

Szolgáltass nékem 
igazságot, Uram...

43 Zsoltár 1.

Akik Bibliájukban megkeresik az itt jelölt 
zsoltárhelyet, ha a régi Károlí fordításban ke
resik így találják: ítélj meg engem Uram. Akik 
azonban az új fordítás szerint Bibliájukban ke
resik a címünkben szereplő mondatot fogják 
találni: szolgáltass nékem igazságot, Uram. 
A két változat feloldása ott van, ahol istentisz
teleti rendünk (Agendánk) a vasárnap jellegét 
így adja meg: Az igaz Főpap.

Jézus Krisztus az igaz Főpapunk, aki meg
ítél és számbaveszi vétkeinket, s ugyancsak 
O, aki a minket ért méltánytalanságok, hántá
sok között reánk tekint, mellénk áll, megszánó, 
irgalmasan megbocsátó szeretetével.

Izrael Főpapja a nagy engesztelő áldozatot 
úgy végzi el, hogy Főpapi tisztében az áldozati 
bárányra veti az egész nép bűnét, majd ezt a 
bárányt kiűzik a táborból, senki sem vállal töb
bé közösséget vele.

Jézus Krisztus is Főpap, de Ő nem a főpapi 
díszben, ékes öltözetében, hanem egyszerűen 
és szegényen kész mindenki szolgájává lenni, 
kész a gúnyolódás gyalázatát magára venni -  
noha Főpap -  kész kivettetni a városon kívülre 
és a Golgotán a kereszt gyalázatának fájára 
szegeztetni, áldozattá lenni. A Főpap és a Bá
rány helyett cserél. E helycsere mögött tudnom 
kell, értenem kell, hogy ez a szó áll: helyettem, 
miattam.
, Amikor kimondom: ítélj meg engem Uram, 
akkor mögötte egy újszövetségi esemény áll. Az 
Atya ítéletét a szeretete mögé rejti. A tékozló 
fiú atyja, aki szeretetében feled minden hán
tást, sérelmet, amit fia néki okozott, és szerete- 
tén át már csak azt a megtört, bűnbánó szívet 
látja, amiben ott van: vétettem az ég ellen es te 
ellened, és nem vágyók immár méltó, hogy fiad
nak nevezzenek. Erre válaszol az Atya -  már 
nem a földi, hiszen ilyen földi nincsen -  a 
mennyei, a Főpap: hozzatok új ruhát, gyűrűt, 
ami visszaadja a fiúság rangját és örvendez
zünk.

Csupa régi bibliai kép, történet, példázat, 
amit talán sokan a mai világ emberei igazán 
nem is értenek meg, vagy csak felületesen gon
dolnak végig.

A mai vasárnap igéje mellé azonban maga 
Jézus szava szólal meg. Máté 20,28. Az Ember
fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, ha
nem, hogy Ő szolgáljon. Nem uralkodni akar, 
nem hódoftatni akar, nem porba kényszeríteni 
a megtérőket, hanem csak a szeretetével jön és 
azzal késztet, hogy térdre hulljunk előtte: 
Uram nem vagyok méltó... de ahol ezt látja, 
vagy meghallja, ott megnyitja irgalma folyamát 
és az élő víz nem csörgedező, talán üdítő patak
ként folyik, hanem hatalommal árad, elmos 
minden gátat, akadályt, megtisztít minden szí
vet, mert Ő azért jött, hogy szolgáljon és az éle
tét adja sokakért és így megtisztítson.

A néked is szolgálni akaró Jézushoz nem 
juthatsz másként, mint amikor kimondod 
előtte:

Judica me Domine -  ítélj meg engem Uram. 
Az Ő ítélete pedig, hogy elveszi tőlem, ami az 
enyém, az én bűnös, elrontott életemet és né
kem adja az Ő szent és tiszta életét, hiszen 
Ő ilyen Főpap. Ámen.

-m -y.

Békés m egyei bem utatkozás
Egyházmegyeként sem könnyű a bemutatkozás, s 

ezt még nehezíti az is, hogy egy jogi megyén belül két 
egyházmegye létezik, statisztikai szempontok szerint 
nagy létszámú gyülekezetekkel. Statisztika és valóság 
-  az előbbi ígéretes, az utóbbi a könyörgő imádság té
mája. Mert a statisztika szerint igen szép számmal él
nek itt evangélikusok, de a történelem meghatározta 
valóság hit nélkül elkeserítő, Isten újjáteremtő való
ságában, szeretetében vetett hittel pedig imádságra 
indító. A  hazai evangélikusság 25-35%-a él a két egy
házmegyében, akkor is, ha hagyományos népegyházi 
értelemben gondolkodunk, akkor is, ha hitünkhöz 
hűek létszámát nézegetjük.

A polgári megyének is megvannak a maga súlyos 
népességi gondjai. Békés megye lakossága 1960-ban 
még 471 000 volt, de 30 évvel később, 1990-ben már 
csak 411 000, azaz évente 2000-rel kevesebb. A  roha
mos fogyatkozásnak tragikus politikai okai is vannak, 
hiszen elsősorban a tanyán élt és hozzáértéssel pa- 
rasztizáló lakosságot a rossz emlékű osztályharc tette 
tönkre. 1950-ben Orosháza határában 1700 tanya 
„élt”, 1990-ben már csak 300. Az egyházközséget ret
tenetesen érintette a tanyák drámai (téeszesítés) fel
számolása, mert a tanyai lakosság zömében evangéli
kus volt (kb. 6-8 ezer ember), s ezek nagy része az or
szág más részébe költözött, menekülve a szülőföldről. 
Ugyancsak jórészt elhagyták a várost azok a lakosok 
is, akik házát hajdanán államosította egy őrült moder
nizálni akaró panel-politika, s ez a létszám is eléri a 
300-at. Elrabolt földek, Tsz-be rugdosott emberek, 
szétvert tanyák, államosított lakások, eltört gerincek

Az orosházi gyülekezet temploma

-  rengeteg egyéni tragédiát rejtenek ezek a fogaltnak 
magukban. Aki nem élt itt, aki nem élte át a történe
lem brutális úthengerét ebben a megyében, az aligha 
tud beleérezni a kegyetlen valóságba. Akik pedig itt 
élnek, igyekeznek elfelejteni, mint egy rossz álmot, s 
ennek következtében a mai fiatalok mit sem tudnak 
arról, hogy mennyi vért és könnyet nyelt ez a békés 
megyei kitűnő fekete föld, ahol nagyon finom fehér 
kenyér ehető egyelőre, de ki tudja meddig... E sorok 
írója már 8. osztályos szívvel és fejjel élte át ezeket a 
tragédiákat, s megmaradt az emlékezetében egy haj
dan jó módú, tipikus magyar falu reszketése, majd be
tömi nem akarása, de a politika úthengere erősebb
nek bizonyult. Az új idők új lehetőségei már csak 
mérsékelten lobbantották lángra a hagyományos és 
megcsodálandó paraszti alkotóképességet.

A megye lakossága létszámának tragikus alakulása 
természetesen drámai módon jelentkezett az evangé
likusság létszámában is. Különösen szomorú és veszé
lyes a szellemi és a lelki leépülés, de még mindig so
kat lehetne javítani a fájdalmas tendenciájú helyze
ten. Segítséget jelenthetne az evangélikusok megtar
tásában az evangélikus óvodák, iskolák, gimnáziumok 
megtartása, ha már az előző pár esztendőben kapott 
kegyelem szerint életre hívhattuk őket, s végzetes len
ne, ha most ezeket anyagi gondok miatt veszítenénk 
el. Pl. csak Orosházán az evangélikus óvoda 150 gyer
meke közül a 70% evangélikus, a 210 egyházi tagoza
tos általános iskolások közül 160 az evangélikus. Erre 
az általános iskolára épülne a következő esztendők
ben a helyi evangélikus (kis)gimnázium. Az intézmé
nyek hallatlan szellemi és lelki jelentőségét elmagya
rázni szükségtelen -  aki nem érti meg, hogy ezek 
megtartása (nemcsak Orosházán, hanem máshol is) a 
hazai evangélikusság számára döntő fontosságúak, 
azt valószínű nem is igazán érdekű a maroknyi hazai 
evangélikusság jövője. Mert ha az elkövetkező évek
ben az intézményeink segítségével sikerülne újra talp
ra állítani a merne még létező, de majdnem agonizá
ló evangélikussagát, akkor páratlan értékű forrása 
lenne a hazai evangélikusságnak minden tekintetben. 
Egyelőre nyilván áldozni kellene, hogy majd gyümöl
csök is legyenek, hiszen előbb szántani és vetni kell, 
az aratás csak későbbi akció.

Természetesen most is jelentős erőfeszítéseket tesz 
minden felelős szolgatárs, van ahol helyi újságot 
szerkesztve igyekeznek a templomba nem jövőkhöz 
is .eljutni, vagy színes és vonzó előadássorozatokat 
ötölnek ki, s mindenütt nagyon hangsúlyos a lelki
pásztori látogatás, gyűjtés, az elveszettek után me
nés, legfeljebb ilyenkor tavasz táján sóhajt fel a lel
kész, hogy sokasodó statisztikai nyomtatványok he
lyett szívesebben menne látogatni beteghez, vagy 
bárhova. Szolgatársakra lenne még szükség, olyanok

ra, akik számára az evangélium hirdetése nem pusz
tán egy foglalkozás a sok közül, hanem a Szentlélek 
sodrásában megélt apostoli misszió. Szolgálni kell 
magyarok, szlovákok, németek közt. Krisztust való
ban szeretni és hirdetni akarók számára fájdalmasan 
szép, nehéz, de apostoli minőségű megbízatás itt hir
detni az örök élet igéjét. Természetes, hogy a főváro
si vagy nagyvárosi flaszteren is kellenek az apostoli 
lelkületűek, csak innen „alulról nézve” zavarónak

látszik, mintha az urbanizáció dzsungele vonzóbb 
lenne sokak számára.

Sok mindent nem tudunk itt elmondani, legfeljebb 
jelzésszerűen, hogy minden gond és lelki nyomor elle
nére szeretjük ezt a termékeny földű vidéket, a törté
nelemtől meggyötört, s ezért sokszor bizalmatlan és 
zárkózó népét, a kérges markú dolgos emberét, oszto
zunk örömében, bánatában, s érzékeltetni szeretnénk 
írásainkban, hogy élünk-halunk itteni szolgálatun
kért. Másképpen, mint odaadással, mint lelki-szelle
mi önbevetéssel, máshol sem lehet szolgálni és nem is 
szabad. Ribár János

M egyénkről
Hazánk, délkeleti peremén, az Alföld szélén talál

juk Békés megyét. Ősidők óta lakott terület. A hon
foglaló magyarok előkelő Vata (Csőit) nemzetsége itt 
telepedett meg. A  keresztyénné lett magyarok temp
lomokat építettek, földművelésből és legeltető állat
tartásból éltek.

A XV. században 300 falu volt a megyében.
A  török hódítók elleni harcokban a gyulai vár 1552- 

től a végvárak láncolatának egyik legfontosabb erős
sége lett, de 1566-ban a törökök kezére került. A tö
rökök tatár segédcsapatainak 1596. évi iszonyú pusz
títása következtében a felégetett falvak népe meg
semmisült, vagy elmenekült.

A  törökök kiűzése után 1698-1703 között az elha
gyott Körös menti településekbe visszatérő magya
rokkal elkezdődött az élet újjászervezése. A  magya
rok azonban kevesen voltak ahhoz, hogy a lakatlan 
pusztákat benépesítsék. Ezt ismerte fel a megye na
gyobb részének új földesura, Harruckem János 
György, aki különböző kedvezményekkel igyekezett 
letelepíteni a többnyelvű, többvallású, eltérő hagyo
mányokkal rendelkező új lakosokat.

A  telepések közül a magyarok evangélikusok, 
a szlovákok és németek felerészben evangéliku
sok, felerészben katolikusok voltak. Szorgalmas, 
szívós munkájuk révén az elvadult föld termővé vál
tozott. ^

A bőséges gyermekáldás révén a lakosok száma 
gyorsan nőtt az egész megyében. így nem meglepő, 
hogy a II. világháború végéig Békés megyében egy 
tömbben élt a magyarországi evangélikusok mintegy 
egyötöde, kb. 100 000 lélek.

A II. világháború után, a csehszlovák kormány által 
szorgalmazott, s egyes szlovák egyházi vezetők által is 
támogatott, ún. „lakosságcsere” következtében sok
ezer szlovák ajkú evangélikus települt át Csehszlová
kiába. Az egykor erős gyülekezetek nagyon meggyen
gültek. Tetézte a bajt, hogy a német nemzetiség erő
szakos kitelepítésére is sor került.

A mezőgazdaság kollektivizálása következtében 
szintén sokan elhagyták szülőföldjüket. Ennek ellené
re még mindig Békés megyében él a hazai evangéli
kusság közel egyötöde.

Békés megye jellegzetes alföldi táj. Amerre a szem 
ellát, sehol egy hegy, csupán itt-ott látható néhány 
mesterségesen létesített domb, ún. („kunhalom”, 
„kurgan”). Az egyes települések között nagy a távol
ság. A mezőgazdaságra kiválóan alkalmas földön ta
nyák sokasága épült. Ezek egy része a kisparaszti gaz
dálkodás felszámolása következtében megszűnt.

Békés tíiegye távol van az ország fővárosától. Inf
rastruktúrája a kívánatosnál kevésbé fejlett. Népessé
ge fogyóban van. Nem ok nélkül nevezték el Viharsa
roknak. Régebben, és a közelmúltban is többféle (po
litikai, társadalmi stb.) „vihar” dúlt ezen a vidéken, 
sok kárt okozva az itt élőknek mind testben, mind lé
lekben. A „vihar” -  Istennek hála -  elmúlt, de nyomai 
ma is érezhetők a nagyfokú elvilágiasodásban és el
szegényedésben.

Most arra van szükség, hogy Isten Szendéikének 
szele, „vihara” járja át és elevenítse meg az itt élő gyü
lekezeteket. Ha ez megtörténik, akkor a békési evan
gélikusság be tudja tölteni hivatását.

Táborszky László

Böjt -  bűnbánat ideje. Segítségül ajánljuk hétről hétre a gyónó kérdéseket.
M editáljunk együtt!

„HISZED-E?”

A mindent eldöntő kérdés
Öt héttel ezelőtt, sorozatunk in

dulásakor, lépcsősorhoz hasonlí
tottam gyónókérdéseinket. Ezek 
szerint, most, az utolsó lépcsőfok
ra lépve, már a célnál lennénk? Ha 
a lépcső hasonlatánál maradunk, 
akkor ez az utolsó kérdés valóban 
olyan, mint egy lépcsősor végén a 
pihenő. Itt meg lehet állni, vissza 
lehet tekinteni a megtett útra, de 
ugyanakkor észre kell azt is venni, 
hogy hová érkeztünk, és fel kell 
tenni a kérdést: hogyan, merre to
vább?!

Az ötödik gyónókérdés, mely 
egyben a leghosszabb, teljes szöve
gével lehetőséget kínál a visszate
kintésre, a megtett út felmérésére, 
összefoglalására: „Hiszed-e, hogy 
Isten a Krisztusért megbocsát a meg
térő bűnösnek?”

Először is választ kapok arra, 
hogy kinek akar látni Isten: „meg
térő bűnösnek”. Nagyon fontos 
meghallani, hogy nem megtért, ha
nem megtérő bűnös. Ez nem szőr- 
szálhasogatás, hanem lényeges kü
lönbség. A megtérés sohasem le
zárt, végérvényes állapot, hanem 
mindig folyamat, melynek elkerül
hetetlen lépései a végigjárt lépcső
sor állomásai: a bűnvallás, a bűn
bánat, a megbocsátás és az igyeke
zet új, Isten akarata szerinti életre. 
Tragikus félreértés, ha valaki egy 
életen át akar „megélni” egykori, 
egyszeri megtérésének emlékéből. 
Minél inkább fitogtatja valaki má
sok előtt egykori megtérését, an
nál „gyanúsabb”: vajon mi lehet 
most az életében, ha olyannyira a 
múltba menekül?

De ugyanakkor az a bizonyos

sokat emlegetett, lutheri, napon
kénti megtérés is üres szólammá 
torzulhat, ha nincs rá hiteles fede
zet a naponkénti őszinte bűnval
lásból, bunbánatból, megbocsátás
ból és igyekezetből. Csak így lehet 
a megtérés egyszeri „rekordtelje
sítmény” helyett hétköznapjainkat 
átható életformává.

Most, hogy visszanéztünk az 
ötödik lépcső „pihenőjéről” a 
megtett útra, forduljunk előre: ho
gyan, merre tovább?

A z  utolsó gyónó kérdés nem
csak azzal szembesít, hogy ki va
gyok én, tehát „legmagasabb ran
gom”, hogy megtérő bűnös lehe
tek, de felfedi a nagy titkot: „Ate« 
a Krisztusért megbocsát.. .” A  kiin
duló képnél maradva, az ötlépcsős 
gyónással se tudom magam „fel
tornázni” Istenhez. Azon a bizo
nyos „pihenőn”, miután visszanéz
tem jóleső fáradsággal a megtett 
útra, döbbentenkeuészrevennem: 
az ajtó zárva van még! Hiába min
den önmarcangoló bűnbánat és 
verítékes igyekezet. Emlékezzünk 
csak Luther Márton kolostori 
küszködéseire, melyről őszintén 
vall 318-as énekünkben: ,^4 jócse
lekedet, erény nem Segített énrajtam, 
nem enyhített lelkem sebén, a jó t 
bárhogy akartam... ”

Ugyanígy nem adhat tartós 
megnyugvást az a fajta „szekulari
zált gyónás” sem, mely napjaink
ban igen divatos. Különféle telefo
nos szolgálatok, „lelki klinikák” kí
nálják: hívj fel, öntsd ki a szívedet. 
Meghallgatunk, bármennyit is be
szélsz, nekünk van időnk (neked 
pedig legyen majd elég pénzed ki

fizetni a hívás díját...) Ha alapo
san kibeszélted magad, könnyebb 
lesz. Igen, könnyebb lesz átmene
tileg, de ez csak tüneti kezelés. 
Mélyebb, alapvető terápia kell. 
A kimondott bűnteher még teher 
marad. Egyetlen pszichiáter se 
tudja átvenni páciense bűnterhét. 
A  bűnt nem elég kianalizálni, 
megmagyarázni, hogy miért, mi
lyen hatásra követtük el. Egy rákos 
vagy AIDS-es betegen se sokat se
gít, ha kimutatják az orvosok, mi
től lett halálos beteg. A bűn hason
ló a nukleáris hulladékhoz, nem 
lehet akárhogy „eldobni, eltemet
ni”, megsemmisíteni, mert bárho
vá kerül, tovább sugárzik, fertőz, 
rombol...

Más, radikális megoldás kell! 
Nem valami csodaszer, vagy mód
szer, hanem Valaki, Akire Keresz
telő János így mutat: „íme, az Isten 
Báránya, ala hordozza a világ bű
nét!” Akire Luther, már idézett 
énekében, így csodálkozik rá: „De 
végre nagy gyötrelmemet az örök Úr 
megszánta, irgalmára emlékezett: 
Szívét felém kitárta, jó  Atyaként for
dult hozzám, egyszülöttét feláldoz
ván, Iá neki legdrágább volt. ”

Csak az egyedül a Krisztusba 
kapaszkodó hit előtt nyűik meg az 
Ajtó, Aki maga Jézus Krisztus -  az 
egyetlen út, visszaút az atyai ház
ba. Ezért döntő, mindent eldöntő 
az utolsó gyónókérdésre adott 
őszinte válasz: „Hiszem!” Hiszem, 
bízom abban, hogy Krisztusért szá
momra is van bunbocsánat, nyfló 
ajtó újra kezdésre, új életre, örök 
életre!

Gáncs Péter
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Bemutatkozik az orosházi „Sámuel Csoport”
Dávid, Annamari, Renáta, Gábor, Kati, Peti, 

Barbi... és még sok gyerek lakik Orosházán. Egyik 
szőke, másik barna, sovány vagy kövér, termetes, vagy 
alacsony, de valamiben megegyeznek: a „Sámuel Cso
port” tagjai. Nem valami titkos szervezetről van szó, 
bárki tagja lehet, aki olyan éber, mint a bibliai Sámu
el. A  csoportbeli gyerekek megfogadták, hogy min
den vasárnap, pontosan kilenckor megjelennek a 
templomban a gyermek-istentiszteleten. Mi is törté
nik ebben a félórában? Énekkel kezdjük, majd a gye
rekek szolgálatával a liturgia következik. Ez azt jelen
ti, hogy gyerekek olvassák a zsoltárt, az imádságot, és 
viszik a hit lángját -  egy kis gyertya segítségével -  a 
résztvevők valamelyikéhez. Ezután valami érdekes 
vállalkozásba fogunk: aranyrögöket keresünk, a bet
lehemi csillagot követjük, vagy a lélek gyümölcseit 
szedegetjük. Jelenleg a Titkok Kapujának hétszer hét 
lakatját nyitogatjuk. Minden vasárnap valamilyen iz
galmas történetet élünk át a Bibliából, alig váijuk, 
hogy feltáruljon a titokzatos ajtó.

Szeretnénk, ha Ti is, kedves olvasók, átélnétek egy 
ilyen izgalmas vállalkozást. Beavatunk Benneteket a 
„Beszélő Ház” titkaiba. Itt látjátok a képét. Mi egyen
ként építettük bele ezeket az érdekes színes téglákat, 
és a végén megértettük, hogy is beszél ez a ház, a 
templom. Próbáljátok Ti is megfejteni minden tégla 
üzenetét!
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REMÉNYIK SÁNDOR:

Templomok
Én csak kis fatornyú templom vagyok, 
Nem csúcsíves dóm, égbe szökkenő,
A szellemóriások fénye rám ragyog,
De szikra szunnyad bennem is, erő.

S bár irigykedve holtig bámulom 
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem is álmok temploma,
És Isten minden templomban lakik.

„Samu-humor:”
Lelkész a gyerekekhez:
-  Péter előbb halász volt, mi lett azután, hogy Jézussal talál

kozott?
-  Rendőr -  válaszolja Robi
-  Hogy mondhatsz ilyet?
-  A gyermekbibliámban olvastam, hogy Jézus azt mondta 

Péternek:
„Ezután embereket fogsz!"

Hittanórán kérdi a hitoktató:
-  Mit kell tennünk, hogy bünbocsánatot kapjunk?
-  Előbb valami rosszat kell elkövetnünk -  mondja Karcsi.

Énekeljünk
A „Sámuel Csqport”-nak saját újságja is van, a ne

ve „Kiscsengő”. Évente hatszor jelenik meg 250 pél
dányban, minden gyermek olvashatja és írhat, rajzol
hat bele. Rejtvények és viccek is vannak benne, ebből 
adunk ízelítőt.
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MIT ÜNNEPLÜNK HÜSVÉTKOR? 
(JÉZUS....... )

1. Testvérei eladták rabszolgának.
2. 0  hozta le a Tízparancsolatot a Sinai hegyről.
3. Még a börtönben is énekelt.
4. Ő tagadta meg Jézust.
5. Jézus anyja.
6. Hatalmas er$je a hajában rejlett.
7. ő  ölte meg Ábelt.
8. Pásztorból lett királlyá, Saul meg akarta ölni.
9. Az oroszlánok közé volt zárva.
10. Evangélista.
11. Három napot töltött a cethal gyomrában.
12. Vámszedőből lett evangélista.

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK!
Folytasd az alábbi történetet úgy, hogy elolvasod hozzá 

Lk. 10,25-37-ből az irgalmas samaritánus példázatát. íráso
dat küldd el az orosházi „Sámuel Csoport” címére:

5900 Orosháza, Győry Vilmos tér 4.
A legjobb írásokat díjazzuk. A beküldés határideje április 5.

A  hinta
Apa nagyon sietett. Kint1 már várta az autó.
-  Apu, hintázhatok ma is? -  kérdezte Tamás.
-Nem fiam, ma nem. Tudod, hogy megkell javítanom a hin

ta kötelét -  válaszolt apa távozóban. Azután csapódott az ajtó.
-  Mi az, hogy nem hintázhatok? -  Tamás csalódott volt. -  

Hogyan tilthatja meg apa a hintázást? Még hogy a kötél! Nincs 
annak semmi baja! -  és már szaladt is Ida kertbe. Apa elment, 
és ki árulhatná el neki, hogy mégis hintáztam?

Elhelyezkedett az ülésen, és nagy lendülettel hajtotta magát 
előre-hátra.

-  Igazán nem volt szép apától, hogy sajnálta tőlem ezt a cso
dajó dolgot -  gondolta Tamás, mialatt egyre sebesebben szállt a 
levegőben. És akkor...

I O K N K

így hangozhatott több mint ötszáz évvel ezelőtt 
először magyarul a Judica zsoltár, melyet a 
Döbrentei-kódexben található XV századi fordí
tás alapján közlünk:

„Úr isten ítélj engem és válaszd el én ügyemet

BÖJT 5. -  JUDICA
nem szent nemzetiül, éktelen és álnok emberiül. 
Szabadoh meg engem. Mert isten te vagy én erős
ségem, mire űztél el engemet, és mi™ j " 0“ sz®* 
morúan, mikoron ellenség engem gyötör. (Zsolt 
43,1-2.)

Dr. Sülé Ferenctől idézem az 
alábbiakat: „Civilizált társadalma
ink embereinek sokasága szellemi 
turmixokot készít magának és ezt fo 
gyasztja. Ilyen koktélokat kever ma
gának egy kis kereszténységből, egy 
Ids asztrológiából, mágiából, budd
hizmusból, egy kis babonából, ter
mészetgyógyászatból, ilyen vagy 
olyan szektából stb. A  legfőbb baj 
ezekkel a felszínesség és alcaotikus- 
ság. ” (A Protestáns Közművelődé
si Egyesületben 1995. dec. 2-án el
hangzott előadás alapján készített 
kéziratból.)

Szellemi turmixok. Homályos és 
feltárhatatlan eredetű, kesze- 
kusza tartalmú gondolatkotyvalé- 
kok. Napról napra csak gyarapod
nak, újabb elemekkel aúsumak, 
egyre kiismerhetetlenebbekké vál
nak. Átszövik mindennapjainkat, 
megragadnak és mások által ki
agyalt kényszerpályákra állítanak 
bennünket. Mi gondoljuk őket, 
mégsem a mi gondolataink. Mi ál
lítjuk össze őket, akarva-akaratlan, 
évezredek istenkeresésének és 
bálványimádásának szellemi mel
léktermékeiből. Kibékítjük ma
gunkban az örök harcot: elcsende
sedik bennünk a vihar, jól érezzük 
magunkat így, turmixolt zagyvasá- 
gainkkal együtt.

Egyszerre szolgálunk Istennek 
és a Mammonnak.

A Mammon nem kért, hogy le
gyünk irgalmasak. Kezünkbe adja 
felebarátainkat, ráébreszt arra, 
hogy az ember nem cél, csak esz
köz. Hiti tippeket ad, hogyan bán
junk (el) embertársainkkal, ho
gyan kezeljük (le) beosztottainkat, 
íiogyan mosolyogjunk főnökeink
re, hogy majd a székükbe ülhes
sünk. Megtanít minket arra, ho
gyan legyünk sikeresek, gazdagok, 
boldogok. Ráébreszt minket arra, 
hogy a probléma eddig a moso
lyunkkal volt: kifaragja arcunkat, 
megmondja, hogyan viselkedjünk, 
hogyan hazudjunk.

A  Mammon nem kéri, hogy vál
toztassunk. Horoszkópokban meg
írja életünk, félelmet vagy bátorsá
got önt belénk, meghatározza, mi
kor mit tegyünk. Tizenkét égövbe 
szorítva kényszerít minket arra, 
amik nem vagyunk. Segít, hogy fel
ismerjünk magunkon olyan tulaj
donságokat, amelyek soha nem 
voltak a mi tulajdonságaink. Segít, 
hogy lemondjunk a változásról, 
megszabadít minket a lelkiismeret 
szorításától.

A Mammon nem kéri, hogy sze
ressük Istent és egymást. Csak ar
ra buzdít, hogy szeressünk. Csak 
így, egyszerűen, könnyen megje- 
gyezhetően, monoton ismételget-

Iudica me Deus.
hetően, anélkül, hogy megmonda
ná, kit és miért szeressünk. Az ő 
szeretete tárgyatlan szeretet: gon
dokat feledtető, langyos életérzés. 
Bárgyú mosolyra fakasztja arcun
kat, a távolba révedezteti szemün
ket, szánkba adja szeretetének 
közhelyeit. Távol-keleti példaké
peket állít elénk, akik ezt mond
ják: „szeretek” -  de nem mondják: 
„szeretlek”.

A Mammon nem kéri, hogy ün
nepeljük Isten titkait. Megtisztítja 
ünnepeinket a maradi lderikáíis 
vonásoktól, új szövegeket ír éne
keinknek és megtanít minket ün
nepeink igazi értelmezésére: |  á  
Karácsony az ajándékozás, az Új
év a pezsgőzés, a Húsvét a locsol- 
kodás ünnepe. Velünk ünnepel, 
velünk koccint, ropja a táncot haj
nalig.

A Mammon nem kéri, hogy 
gondolkodjunk. Szánkba rágja a 
megoldást, készresütött gondolat
menetekkel traktál, hogyha kér
deznek, legyen mit mondanunk. 
Elmagyarázza, hogy eleddig rosz- 
szul értettük a Biblia szavait, és 
különleges tanításokba vezet be 
minket. Megosztja velünk látomá
sát és titkait.

A Mammon nem kéri, hogy em
lékezzünk. A  gondolatok eredete 
lassan a múlt homályába vész, az 
eszmék hirdetőinek neve érdekte
lenné válik. Egymás mellé kerül
nek ellentétes mondatok, a „de” 
kötőszavakat „és” váltja fel, a 
„nem” és az „igen” ugyanazt jelen
tik. Az antikrisztusokat bölcs taní
tóvá, a bálványimádókat szentté

avatják: Krisztus szavait eltulajdo
nítják, eredeti értelmüket kilúgoz
zák, így adják tovább saját nevük 
alatt mindenféle „istenemberek”. 
A gondolatok elsúlytalanodnak, 
elvesztik értéküket — az erkölcs ki
üresedik, és mi is csak egy arctalan 
arc leszünk a tömegben, egy „te is 
más vagy, te sem vagy más” bé
lyeggel ellátott tömegtermék, aki 
szivacsként issza magába a tévé- 
képemyőről-plakátokról-könyves- 
standokról lecsurgó, előre össze- 
kutyult szellemi turmixokat.

Iudica me Deus -  ítélj meg en
gem, Isten!

Az Istenben reménykedő ember 
egyetlen menedéke, hogy a Mam
mon és önmaga által kikevert tur
mixoktól megundorodva, Istenhez 
kiáltson, és vizsgálatot kérjen ön
maga ellen: ítélj meg engem, Uram, 
és rontsd le bennem a bálványokat! 
Ne emlékezz meg hűtlenségemről, 
hanem tölts be Lelkeddel, és adj ne
kem inni az örök élet tiszta forrásá
ból! Taníts meg szeretni, ünnepelni, 
gondolkodni, emlékezni! Taníts meg 
arra, hogy megkülönböztessem a jó t 
a gonosztól, a hasznost a haszonta
lantól, a Tőled származót az Elle
ned irányulótói!

A keresztyén ember önvizsgála
tának merészsége, hogy nem min
dig csak gyarapítani akarja eddig 
felhalmozott kincseit, hanem ké
pes megüresíteni önmagát, képes 
lemondani hamis bálványairól, a 
szellemi koktélról, hogy helyükbe 
fogadhassa az élet és halál Úrát -  
adja meg Ő, hogy így legyen!

Marossy Attila

NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOROK
Gyenesdiás Gl. jún. 30-júl. 6. Fatalin Helga

G2. júl. 7-13. Szemerei János
G3. júl. 14-20. Koczor György

G4. aug. 11-17. 
G5. aug. 18-24.

Piliscsaba Pl. júl. 14-20.
Balatonszárszó SÍ. aug. 18-24.

S2. aug. 25-31.

Baranyai Csaba 
Koczor Tamás
Rihay Szabolcs
Fabiny Tamás
ifj. Hafenscher Károly

az idén konfir
máltak részére

vezető egyéniségű 
fiatalok részére

felnőtt ifjúság

felnőtt ifjúság 
felnőtt ifjúság

Általános tudnivalók:
1. A jelentkezés jelentkezési lapon történik. (Kapható a lelkészi hivatalban 

vagy: Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Osztály, 1085 Buda
pest, ÜUői út 24.)

2. Jelentkezési határidő: 1996. április 15. (SÍ. és S2.-konferenciára május 
31.) A fenti címre küldendő.

3. A konferencia dfja egységesen 4000,- Ft+ágynemű.
4. Az Országos Egyház ugyan lehetőségeihez mérten, támogatja a rászo

rulókat, de szívesebben vennénk, ha ezt a gyülekezetek a maguk missziós 
költségeiből gazdálkodnék ki. A központi segítséget a konferenciadíjak 
módosításával tudjuk megadni. A kérelmeket a jelentkezési lapon né
hány mondatos indoklással lehet benyújtani.

Az egyház veteményes kertje
Hitoktatási helyzetkép a Nyugat Békési egyházmegyében

Hogyan áll nálatok a hitoktatás? -  kérdeztem egy 
lelkész testvért. Rosszul kérdeztél -  jött a válasz. Új
ra próbálkoztam: Hogyan megy a hitoktatás? -  Igen, 
így már jó a kérdés... Nyugat Békésben halad, moz
gásban van a hitoktatás. Ezt tükrözik a folyton válto
zó számok pl. Orosházán: 1988-ban 40 hittanosunk 
volt, 1990-ben 300,1996-ban 800 (óvodától gimnáziu
mig). Az egyházmegye tizenkilenc gyülekezetében 
van hitoktatás valamilyen szinten. Az alábbi statiszti
kaipillanatkép a jelenlegi helyzetet tükrözi:

Óvodai hitoktatás hat gyülekezetben, tíz óvodában 
folyik, mintegy 500 gyermekkel. Orosházán és Tót
komlóson egyházi óvoda működik.

Általános iskolai hitoktatás tizenkilenc gyülekezet
ben folyik, mintegy száz csoportban, 1000 gyermek 
részvételével. A  hitoktatók száma nem éri el a húsz 
főt. Ez év szeptemberétől az orosházi egyházi tagoza
tos iskola egyházi fenntartásúvá válik. Jelenleg 212 
gyermekünk van itt.

Gimnáziumi, középiskolai hitoktatás az egyházme
gye három városában folyik: Szarvason, Tótkomlóson 
és Orosházán, mintegy 300 diákot érint. Több helyen 
a gyülekezeti hitoktatás keretén belül középiskolások 
is részesülnek hitoktatásban (pl. Pusztaföldvár, Nagy
szénás, Csabacsűd).

Főiskolai hitoktatás van Szarvason, 35-40 résztvevő
vel.

Az élet hozza magával a különféle sajátos próbál
kozásokat a hitoktatás terén. Ilyen a munkatársi hit
tanóra a Szarvas Újtemplomi gyülekezetben, melyet a 
szeretetotthon alkalmazottai számára szerveztek. Eh
hez hasonló az Orosházán hat éve működő „Lévita
kör”, mely az egyházi óvoda és iskola pedagógusainak

jelent egyfajta katechetikai képzést. Hitoktatunk még 
szlovák osztályokban (Tótkomlós, Szarvas), katonai 
szakközépiskolában, sőt gazdasszonyképzőben is. 
(Utóbbiak Orosházán.)

A Nyugat Békési egyházmegyében -  az országos 
egyházi gyakorlattal szemben -  kénytelenek vagyunk 
egészen alulról építkezni. Az óvodánál kell kezdeni, 
mert a középiskolás korosztályt jelenleg az egyháztól 
való elidegenedés miatt nem tudjuk elérni. Az egyhá
zi óvodában, iskolában nevelődő gyermekekre épül
het majd a középiskolai szintű egyházi nevelés. így a 
gyermekekkel nem csupán négyéves kapcsolatot te
remthet az egyház, hanem az óvodától az érettségiig 
majdnem két évtizedes egyházi kötődés jöhet létre, 
ami a szülőkre is kiterjed. Hisszük, hogy ez a hosz- 
szabb egyházi kötődés valóban tartós marad. Gyüle
kezeteink elöregedését megállítani nincs más esé
lyünk. Mondhatjuk, hogy a huszonnegyedik órában 
sikerült megállítani a Nyugat Békési evangélikusság 
pusztulását.

A mélypontról már kilendültünk, a vetés már szé
pen sorol, de a gyümölcsérésig még nagyon sok a ten
nivalónk.

Kéijük az „Aratás Urát”, hogy küldjön munkáso
kat aratásába!

Kéijük egyházunk püspökeit, vezetőit, hogy fordít
sanak kellő gondot e régió felemelkedésére!

Kéijük az egyházmegyénk területén élő evangéli
kusokat, hogy imádsággal, anyagi áldozatvállalással 
és erkölcsi támogatással segítsék a gyülekezetükben 
folyó egyházi nevelési munkát!

Győri Gábor

Kántorképzés Orosházán
„Jó dolog dicsérni az Urat, és éne

ket mondani a te nevednek, ó Felsé
ges! Hirdetni jó reggel a te kegyelme
det, és éjjelente a te hűséges volto
dat." Zsolt 92, 2-3.

1995 nyarán ötödször rendeztünk kéthetes nyári 
kántorképző tanfolyamot Orosházán. Helyet és tá
mogatást elsősorban a gyülekezettől kaptunk, vala
mint anyagi és természetbeni segítséget a gyülekezeti 
tagoktól. Anyagiakban támogatónk volt még Kardos- 
kút és Mezőberény (1. kerület) gyülekezete. A megye 
többi gyülekezetének lelkészei részéről pedig érezzük 
a pártoló szeretetet.

A  94/95-ös tanévben első ízben szerveztünk téli 
tanfolyamot. Az idei téli tanfolyamon 14 hallgató és 
három előadó vesz részt. Tanfolyamaink célja: minél 
több fiatal bevonása a gyülekezeti szolgálatba és az 
egyházzene megszerettetése résztvevőinkkel. A zenei 
képzés mellett komoly hangsúlyt fektetünk a lelki ne
velésre is. Tananyagunk és a tanfolyamok felépítése 
hasonló a fóti kántorképző követelményeihez. A  nyá
ri tanfolyamok előadói részben, mint jómagam is, en
nek az intézménynek a végzett hallgatói. Célunk az is, 
hogy segítsük a kántorképzés ügyét és együttműköd
jünk evangélikus egyházunk javara és Isten dicsőségé
re, hiszen az évangélikus egyházzene komoly múltra 
tekint vissza és komoly értékekkel rendelkezik. A tan
folyam nyitott, az ország bármely pontjáról fogadunk 
jelentkezőket. Eddig minden nyáron voltak erdélyi 
hallgatóink is. A tanfolyam áhítatain, énekkarában és 
képzésen kívüli rendezvényein az orosházi gyülekezet 
tagjai is részt vehettek. Örömünkre szolgált, hogy a 
gyülekezet élt a lehetőséggel, és sok helyi fiatal be
kapcsolódott az énekkar munkájába.

Szeretnénk, ha a megye egyházi életének felpezs- 
düléséhez, a gyülekezetek hitben való megerősödésé
hez hozzájárulhatnánk. Ezért kérjük mindazokat, 
akik velünk együtt szívükön viselik gyülekezeteink 
sorsát, imádságban támogassák munkánkat.

Széli Éva 
kántor, Orosháza

Ezek a mai fiatalok...
Békési egyházmegyéinkben számos lelkes, nem is kis 

létszámjí ifjúsági csoport működik, ám fárasztó, unal
mas és felesleges is lenne egyenkénti lexikális felsorolása 
az örvendetes tényeknek Csaba, Kondoros, Szarvas, 
Orosháza, Mezőberény -  nem is egy helyen több ifjúsági 
csoport is van, korosztály függvényében. Pl. Orosházán 
az ifjabb ifjak magukat TEVE-nek nevezik (jelentése: 
tizenéves ifjúság). A  kevésbé ifjak csapata főleg a főisko
lásokból, egyetemistákból, dolgozókból, de középisko
lásokból is áll, akik szombat esténként gyülekeznek 
össze lelkes éneklésre, előadás hallgatására, beszélge
tésre.

Orosházán erősen jellemző még a különböző feleke
zetű ifjak lelki összetartása, amely havonta egyszeri öku
menikus istentiszteleten nyilvánul meg amit mindig más 
gyülekezetben és más felekezetű lelkész szolgálatával tar
tanak Évente egyszer -  hagyományosan február első 
szombatján -  van ökumenikus ifjúsági találkozó, ami
re az ország messzibb gyülekezeteiből is érkeznek Oros
házára. A  fiatalok mindenhol szívesen énekelnek be
szélgetnek, tanulnak

Egy zord világban kedves és Istentől áldott mene
dékhely a gyülekezet és az ifjúsági közösség. Legfel
jebb azt sajnálhatjuk hogy sok száz és ezer fia ta l k i
marad abból az örömből, amiben ezeken az alkalm a
kon résztvevőknek van lehetőségük részesülni. Bár
mennyire is divat vagy szokás korholni a „mai" fia ta 
lokat, ilyenek is vannak: akik imádkoznak, énekel- 
n ek  igét hallgatnak magasztalják Istent és hisznek 
egy olyan ébredésben, am it Isten Szentlelke ébreszt 
majd, hogy sok-sok ezer, Istentől elszakadt, sötétben 
tévelygő fia ta l kortársunk találhassa meg az életbe ve
zető igaz utat.

Révész Rita
egyetemista (Orosháza)
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Békéscsaba
Ez a 2Móz 3,7 alapján megfo

galmazott mondat az LVSZ 1990. 
évi témájaként a világ evangélikus- 
ságának adott programot, s ugyan
akkor reménységet is. Most egy 
sokkal szerényebb régiónak, a két 
békési egyházmegye kis gyüleke
zeteinek kérését, gondját, de biza
kodását és meggyőződését szeret
né jelezni e három szó.

Kiáltanak -  a remélhetőleg nem 
csupán pusztába kiáltanak -  a bé
kési kis gyülekezetek. Kiáltanak 
segítségért, de mindenekelőtt 
megértésért és szeretetért. Kiálta
nak, mert tény, hogy a történelem 
több évtizedes és több évszázados 
eseményei mély nyomokat hagy
tak az ország eme térségében. Po
litikai, nemzetiségi, gazdasági ese
mények tizedelték meg az egykor 
virágzó, ma már kisebbségi sorba 
került gyülekezeteket. Az országos 
átlagnál is nagyobb mértékben fo
gyatkozott meg ezen gyülekezetek 
lélekszáma. Amit a fentebb emlí
tett okokon kívül az is befolyásolt, 
hogy a korábban e térségre oly jel
lemző tanyasi életmóddal felha- 
gyók a nagyobb települések, főleg 
a városok felé vették az irányt, űrt 
hagyva maguk után a falusi gyüle- 
kezétekben. Szintén az országos 
mértéknél jobban csökkent az itt 
szolgáló lelkészek száma is. Míg 
korábban minden gyülekezetnek 
volt önálló lelkésze, addig ma már 
2-3, sőt több gyülekezet kénytelen 
osztozni egy lelkész szolgálatán. 
Ennek az általános lelkészhiányon 
kívül az is oka, hogy egy elterjedt 
felfogás szerint „nem sikk” ma
napság békési lelkésznek lenni. 
Szintén gond, hogy a létszámmal 
arányosan megfogyatkozott a kis 
közösségek anyagi ereje is. Mivel 
az ősöktől örökölt templomok, 
épületek nagyméretűek, különö
sen a renoválási gondokkal birkóz
nak meg egyre nehezebben az 
egyébként áldozatkész gyülekeze
tek. Bár a segítségért kiáltás okai
nak felsorolása ezzel még koránt
sem teljes, most már mégis egy 
másik kifejezésre a „népem”-re 
szeretnénk koncentrálni.

A  nép, amelyet az Isten magáé
nak vall,, az Egyiptomban sínylődő 
izraeli nép. Mi itt élők és szolgálók 
azonban hisszük, hogy ennek a ki
jelentésnek a kis békési gyülekeze
tek is örökösei, éppen a fent emlí
tett, átlagosnál is „meglátogatot- 
tabb” sorsuk miatt. Sőt azt is 
hisszük, hogy Isten a korábban el- 
távolodottakat, a még gyülekeze
teken kívül élőket is népének tag
jává akarja tenni, szeretetébe 
akarja vonni. Azt akarja, hogy 
mindenki „feldolgozhassa”, elfe
lejthesse a korábbi évtizedek meg
aláztatásait, amelyből bőven kiju
tott az egykor itt élt hívő emberek
nek. Reménykedünk benne, hogy 
egyszer végleg lekopik rólunk a 
„viharsarok népe” bélyeg és akiket 
az Isten népének nevez, azok való
ban Isten népének is neveztetnek. 
Mi ugyanis naponta tapasztaljuk, 
hogy Isten nemcsak „meglátogat”, 
megpróbál, de meg is hallgat ben
nünket.

Nekünk is szól a meghallgatás 
kijelentése. Ezért vannak öröme
ink és eredményeink is. Ha keve
sen is, de vannak hűséges híveink 
és nem ők tehetnek róla, hogy 
megfogyatkoztak. A legkisebb 
gyülekezetekben is vannak iskolai, 
helyenként óvodai hittanosaink.
Ha lassan is, de szépülnek templo- 
matnk, s gyülekezeti épületeink, s 
bennük rendszeresen tartott isten
tiszteleteink, s egyéb igehirdetési 
alkalmaink. Ezek a kis gyülekeze
tek nem tűntek el a történelem vi
harában, s nem is akarják „felszá
molni” magukat, mert érzik, tud
ják, hogy az Isten sem „írta le” 
őket. Élnek és élni is akarnak! 
Szolgálnak, mert nagy szükség van 
a szolgálatukra. Ezek azok a gyüle
kezetek, ahol igazán van mit tenni, 
s ahol nem természetesnek tűnő

Kondorosi
Akármelyik égtáj felől is közele

dünk Kondoros felé, először min
denképpen az evangélikus temp
lom szinte valószínűtlenül kes
keny, égre törő tornyát pillantjuk 
meg. Az úton közlekedőket 
messziről csábítja a látvány: érde
mes közelebb menni, megismerni 
azt a templomot, amely ilyen ma
gasra emeli a tűhegyes tornyán ál
ló keresztet. Fiatal a templom, 90 
éves, építészeti megoldása, ará
nyai az 10Q0 főt befogadó épületet 
kecsessé, széppé teszik. A gyüleke
zet már évek óta nagyon tudato
san, lépésről lépésre haladva végzi 
a teljes felújítását, mert az idő bi
zony nem múlik el nyomtalanul. A 
homlokzaton levő öt torony után -  
amelyek néhány éve kaptak vörös
réz borítást -  ebben az évben a 
templomhajó elhasználódott bá
dogozását váltja föl a rézből készü
lő új. Évtizedekre reméljük ezzel 
ennek a gondnak megoldását., A 
külső megújulást azután majd kö
veti a belső is, talán az ezredfordu
lóra belülről is felöltözik pompás 
új ruhába a kondorosi lelki otthon.

A templommal egy telken áll az 
egy éve ünnepélyesen felszentelt 
Nyugdíjasház. A  gyülekezet köte
lességének érezte, hogy visszaka
pott ingatlanából az idősek, egye
dülállók részére építsen minden 
kényelmet biztosító otthont. Az 
épület kívülről igénytelen, szürke, 
nem sejteni, mit is takar. Belülről 
annál szebb. Egyszerű, de nagyon 
célratörően a lakók minden igé
nyét, kényelmét szolgálja. A 18 
milliós beruházás alig fél év alatt 
készült el, de még van tennivaló. A 
tavaszi melegre várunk, s akkor 
végre elindul majd a nagy udvar 
parkosítása, sétálóutak, pázsitos 
felületek, árnyékot adó fás, bokros 
részek és virágágyások készülnek a 
gyülekezeti tagok bevonásával az 
idősek örömére.

A fiatalok is terveznek. Két Tfen 
Sing csoport is dolgozik a gyüleke
zetben, a nagyok 40-en, a kicsik
30-an vannak. Énekes, zenés, tán-

A békéscsabai nagytemplom és a gimnázium

eredményekkel, hanem az Isten 
„csodáival” lehet találkozni. Ahol 
át lehet érezni Jézusnak a sze
gényasszony két fillérje feletti 
örömét. Ahol a heti sokadik hit
tanóra sem terhet, hanem felüdü
lést jelent a lelkésznek, amiatt a 
ma is újdonságnak ható öröm mi
att, hogy több évtizedes „kény
szerkihagyás” után, végre újra 
gyermekmunkát végezhet. Ahol 
Jézus „Ne félj, csak higgy” -  biz
tatásával évtizedes szorongásokat 
kell és lehet feloldani. Ahol valódi 
„kihívás” a lelkészi szolgálat és a 
keresztyén élet, de éppen ezért 
valódi örömöt teremnek a nyomá
ban fakadó áldások is. Mert Isten 
odafigyel a békésiek kiáltó hang
jára. Ugye remélhetjük ezt testvé
reinktől is?!

Lászlóné Házi Magdolna

holnapok
cos műsor készül a nyári nagy fesz
tiválra. Július 6-7-én az ország 
minden csoportját, sőt külföldi 
csoportot is vendégül lát Kondo
ros. Reméljük kb. 250 „tenszinges” 
lesz azon a két napon együtt. Egy
más műsorát nézzük meg, s persze 
barátkozunk, ismerkedünk. A sza
badtéri iljúsági istentiszteletre 
minden érdeklődőt várunk.

A fiatal felnőttek baráti köre is 
a nyarat várja. Két évvel ezelőtt a 
német testvérgyülekezetet látogat
tuk meg, idén Érdélybe készülünk. 
Erdélyi testvéreinknél ez lesz első 
bemutatkozó látogatásunk.

(Mindig a holnapot várjuk, arra 
készülünk. Mert a gyülekezetnek 
lehet érdekes a múltja, de legfon
tosabb a jövője!)

Sztojanovics A ndrás

A középkori Bé
késcsaba a török- 
dúlás idején a me
gye többi települé
séhez hasonlóan 
teljesen elpusztult.
A törökök kiűzése 
után az elnép
telenedett vidék 
Hamickem János 
György birtoka 
lett. Az új földesúr 
Észak-Magyaror- 
szágon telepeseket 
toboroztatott, ne
kik jobb megélhetést, nagyobb sza
badságot, többek között vallássza
badságot ígért.

1718-ban a Felvidékről szlovák 
ajkú evangélikusok érkeztek 
hosszú kocsisorban Békéscsabára. 
A szabad ég alatt tartották meg el
ső istentiszteletüket, de csakha
mar templomot is építettek ma
guknak. Első rendes lelkészük 
Suhajda János volt. Sorrendben a 
második lelkészről feljegyezték, 
hogy „ő szarvasokat befogott ko
csijába, s Csabáról gyakran járt 
azokon szarvasi társaihoz”.

1745-ben id. Tessedik Sámuel 
lelkész buzgó fáradozása nyomán 
épült fel a csabaiak első szi
lárdanyagú temploma, az első 
téglából épült evangélikus temp
lom a törökök kiűzése után a Ti
szántúlon. Tessedik szigorú fe
gyelmet, rendet tartott, s fáradha
tatlanul pásztorolta és tanította 
híveit. Neki is köszönhető, hogy 
egyedül az evangélikus települé
seken nem volt boszorkánypör 
Békés megye területén a XVIII. 
században.

Tessedik halála után néhány év
vel többszáz fős csapat indult a 
Nyírségbe, lelkészük, Vandlik Már
ton vezetésével. A hozzájuk csatla

kozott mezőberényi és szarvasi hí
vekkel ők alapították meg 1753- 
ban a mai Nyíregyházát, az ottani 
evangélikus gyülekezetét. A bé
késcsabai gyülekezet létszáma 
gyorsan növekedett, ezért szüksé
gessé vált a templom bővítése, ami 
1773-ban történt meg, két oldal
szárny építésével. így lett a temp
lom görögkereszt alakú. Ma Kis- 
templom a neve. Ez a név megté
vesztő, mert több mint félezer ülő
hely van benne.

1807-ben tették le egy új temp
lom alapkövét, de a napóleoni há
borúk okozta gazdasági romlás mi
att csak 1824-ben tudták befejezni 
az építést. 1824. június 29-én, Pé
ter Pál napján nagy ünnepség ke
retében szentelték fel a Nagytemp
lomot, a történelmi Magyarország 
legnagyobb evangélikus templo
mát, amelynek három szintjén kö
zel 3500 ülőhely van. A  Nagytemp
lom kitűnő akusztikája folytán al
kalmas arra is, hogy benne felhan
gozzanak a vokális és az instru
mentális zene örökbecsű remekei, 
passiók, oratóriumok, orgonamű
vek stb. Örömünkre szolgál, hogy 
ez gyakran megtörténik.

1876-ban a városközponttól 
messzebb fekvő városrészben,

Jaminában épült fel a gyülekezet 
harmadik temploma. 1933-ban a 
gyülekezethez tartozó Újkígyóson, 
1968-ban Mezőmegyeren és 1991- 
ben Telekgerendáson épült temp
lom.

Jelenleg hat temploma van a bé
késcsabai anyagyülekezetnek. Ezek 
a gyülekezeti élet központjai. Ben
nük két nyelven, magyarul és szlo
vákul hangzik az ige, az imádság és 
ének.

A templomok építése mellett a 
csabaiak sok gondot fordítottak is
kolák alapítására és fenntartására, 
valamint a szeretetszolgálatra. Az 
iskolák államosításakor közel har
minc népiskolája és egy főgimnázi
uma volt a gyülekezetnek.

Ezenkívül két szeretetotthona, 
árvaháza, intemátusa, diakonissza 
anyaháza, könyv- és papírboltja 
volt. A békéscsabai gyülekezet sa
ját kiadású énekeskönyvét az or
szág több gyülekezetében használ
ták.

Egy szeretetotthont a mögöt
tünk levő nehéz évtizedekben is 
sikerült megtartani, s az elmúlt 
években jelentősen bővíteni, kor
szerűsíteni. Az új épületszár
nyakban önálló, kényelmes lak
részekben élhetnek idős testvé
reink.

Rendszeresek a gyülekezeti és 
ifjúsági bibliaórák. Eleven az élet 
és a munka a helyi KIÉ keretében. 
Különböző szakkörök és táborok 
adnak erre lehetőséget. Ez utóbbi
ak rendezésére kiválóan alkalmas 
a város közelében fekvő telekge- 
rendási konferenciaközpont.

A békéscsabai gyülekezetnek 
igen gazdag a múltja. Nem zökke
nőmentes a jelene. Isten kegyel
mében bízva hisszük, hogy ígéretes 
a jövője.

T.L.

„Megépítik fiaid
Istenünk mérhetetlen kegyel

méből Szarvason is átélhettük azt 
a csodát, hogy régi, államosított 
ingatlanaink közül eddig öt két- 
két tantermes, tanítói lakásos isko
laépületet kaptunk vissza. Ezen 
felbuzdulva, gyülekezetünk nagy 
lelkesedéssel látott neki a hatal
mas feladatnak: a Szarvas környé
ki tanyavilágban található épülete
ket célszerű volt napközi ottho
nokká átalakítani. Az egyik épü
letben már működött állami, ké
sőbb önkormányzati napközi ott
hon, amit a Szarvasi önkormány
zat berendezésekkel együtt az egy
házközség tulajdonába adott. Eb
ben az ún. Ezüstszőlői Napközi Ott
honban gondozásban részesülnek 
az idősek, a lelkészek pedig heti 
két alkalommal tartanak biblia
órát, s havonta egyszer és nagyün
nepeken vannak ünnepi istentisz
teletek. Ebben a körzetben 600 
evangélikus él, közülök jelenleg 34 
gondozott van.

A másik tanyai épület az ún. s i

f t  régi romokat"
ratói tanyasoron áll. Siralmas álla
potban volt a lakatlan épület, ren
geteg munkába, áldozatba került, 
mire sikerült át- és kialakítani. Fő
leg a fiatalok vették ki a részüket 
nagyon szorgosan a kemény mun
kából. Ebben az épületben a nap
közi 11 taggal működik. A 
lelkigondozás itt is rendszeres.

Férőhelyeink arányában feltéte
lek nélkül fogadnak be rászoruló, 
idős, illetve rokkant embereket, 
meleg étkeztetésben is részesül
nek az odakerülök.

Szarvas belterületén szintén az 
egykori iskolaépületből alakult ki 
a bentlakásos szeretetotthon, amit 
1993. december 12-én szenteltek 
fel. Csodálatos volt ebben az eset
ben is a gyülekezet összefogása, 
szinte mindent társadalmi munká
val végeztek el. Ami anyagi fede
zetre szükség volt, szintén a gyüle
kezet teremtette elő, különösen is 
jelentős volt az otthonba jelentke
zők adakozása. Fájó érzés, mintha 
a közegyház magára hagyta volna

a szarvasiakat erőfeszítéseikben, 
mert a kérés nem talált meghallga
tásra, pénz nem érkezett a célok 
megvalósítása érdekében. Az ott
hon teljes kényelmet kínál a két
személyes szobákban a 14 fő szá
mára. A gondozók keresztyén 
meggyőződésű szakápolók, akik a 
mindennapi munka mellett a 
lelkigondozást is végzik, természe
tesen a lelkészi szolgálatok mel
lett.

Az otthonba való bekerülésnek 
nincs feltétele. Sem vallási, sem 
anyagi tekintetben nincsen kü
lönbségtétel, így többen is vannak 
az Otthonban, akik egyetlen fillér
rel sem tudtak hozzájárulni a 
fenntartáshoz, mert nyugdíjuk 
sincs. Természetesen a felvétel a 
férőhelyektől függ. Terv: mivel 
nagy az igény a kisebb létszámú 
otthonokra, a rendszert hálózattá 
kell bővíteni, s az újabb épület 
ugyancsak 14 férőhelyes lesz, át
adása Deo volente 1996. július 7- 
én lesz, amikor a templomszente
lés 99. évfordulóját ünnepli a gyü
lekezet.

Dem e Z o ltán -D em e Z oltánná

A SZENTLÉLEK ZENÉSZEI
Orosházán évek óta tapasztaljuk az 

együttes zenélés közösségformáló ere
jét. A helyi evangélikus egyház ifjúsága 
a nagyobb egyházi ünnepek közeledté
vel1 átalakul a Páraklétosz nevet viselő 
ének- és zenekarrá. (Az elnevezés 
alapjá: Jn 14,16.) A csoport szíve a ze
neszerzői tálentummal és nagy-nagy 
türelemmel megáldott Győri Gábor lel
kész, akinek a vezetésével két év alatt 
immár az ötödik nagyobb lélegzetű, 
egységes mű előadására készülünk, a 
magunk lelkes amatőr módján. Alkal
manként 25-30 fiatal számára nyújt 
maradandó élményt a közös tanulás, 
készülés, előadás.

Gyülekezetünk számára is sokat je
lentenek ezek a darabok, amelyek kö
zül az első 1994 tavaszára, Orosháza 
alapításának 250. évfordulójára ké
szült. A többi művet a főbb egyházi ün
nepekre írta Győri Gábor. A Karácso
nyi oratórium és a Passió és Anasztázis 
után tavaly ősszel a reformáció ünne
pére készültünk előadással, a legújabb 
mű pedig ismét Feltámadás ünnepére 
készül. Azt hiszem, mindannyiunk ne
vében mondhatom, hogy nagyon szíve
sen bemutatnánk ezeket a darabokat 
máshol is, bizonyságot téve arról, hogy 
Isten Szentlelke a zenén és a közössé
gen keresztül is munkálkodik.

Nagy Ervin

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
A Békéscsabai Evangélikus gimnázium története 

1855-ben kezdődött. Ebben az esztendőben egy ala
csony, nádfedeles, kis ablakú házikóban kezdte meg 
működését az „alreál gymnasium” 42 tanulóval.

Az indulást követő évtizedek során anyagiakban és 
szellemiekben egyaránt gyarapodott az iskola, amely 
az Evangélikus Rudolf Főgimnázium nevet vette fel. 
Jelenlegi helyére, a Nagytemplom mellett álló, két
emeletes épületbe 1899-ben költözött.

Az evangélikus iskolák hagyományaihoz híven sok 
ezer, hazájához és egyházához hű diák került ki falai 
közül. Itt tanult az agrárszocialista Áchim  L. András, 
a költő Gyóni Géza és a politikus-mártír Bajcsy-Zsi- 
linszky Endre - ,  hogy csak a legismertebbeket említ
sük.

1948-ban államosították az iskolát.
Az egyházi ingatlanrendezés eredményeképpen 

1993-ban kapta vissza az épületet eredeti tulajdonosa. 
Ugyanez év szeptemberében újra megnyitotta kapuit 
a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium.

Az iskola jelenéről és jövőjófői őr. Nánai László 
igazgató urat kérdeztük.

-  M i történt azóta, hogy az egyház visszakapta az is
kolát?

-  1993 szeptemberében öt osztállyál indult az isko
la. Az első évet még közös épületben töltöttük az itt 
élő Rózsa Ferenc Gimnáziummal. Ma már 17 osztály 
van, több mint 400 tanulóval. A következő tanévtől 
pedig még négy osztályt indítunk, amivel teljes lesz az 
iskola. Ez négy osztállyal több, mint a valamikori Ru
dolf életében volt. Az elmúlt két és fél év eredménye
ként az iskola megtalálta helyét a csabai palettán. 
Azt, hogy milyen az iskola, majd évek múlva lehet el

mondani, amikor nem egy, hanem több érettségizett 
osztály kerül ki a falai közül.

-  Milyen specialitásai vannak az iskolának?
-  Békés megyében először tűztük ki célul a művé

szeti képzés beindítását, dráma-irodalmi és képzőmű
vészeti tagozat keretében; az elmúlt évek tanulsága 
szerint mindkettő sikeresen működik.

-  Hallhatnánk ezekről a sikerekről?
-  Dráma-irodalmasok rengeteg rendezvényen, ver

senyen vettek már részt, hoztak is el díjakat. Hason
lóképpen voltak már társ- és önálló kiállításaik a 
képzőművészeknek, idén lesz kiállításuk Finnország
ban, Helsinkiben a testvériskolánkban.

-  Miben mutatkozik meg az iskola egyházi jellege?
-  A z egyházi iskola jellegét illetően mindenképpen 

igyekszünk úgy irányítani az iskolát, hogy a szeretet- 
élmény domináljon és ez jelenjen meg az oktatásban 
is. A tanári kar és a hitoktató lelkészek mindenkép
pen igyekeznek elültetni azt a magot, amelyből az 
egymás iránti elkötelezettség, tolerancia idővel nem
csak kis csoportokban, hanem iskolai szinten is kicsí
rázik. A gyerekek szerdánként reggeli áhítatokon 
vesznek részt és a munkanapot az Útmutató olvasásá
val, illetve imádkozással kezdik és fejezik be.

-  M ik az iskola céljai?
-  A  művészeti képzés mellett nagy súlyt fektetünk 

a nyelvoktatásra is, célunk, hogy az érettségiig min
denki legalább egy középfokú nyelvvizsgát szerezzen, 
s még egy vagy néhány alapfokú nyelvvizsgát is le tud
jon tenni. Ennek érdekében a nyelvtanulás választé
kát szélesítjük. Igyekszünk gondot fordítani a termé
szettudományi oktatásra is.

1  Ennek segítésére milyen eszköztárán rendelkezésre?

-  Sajnos, nagy hátránnyal kell megküzdeni, mert az 
egyház az iskolát gyakorlatilag üresen, tehát de
monstrációs eszközök, felszerelt laborok nélkül kapta 
vissza, és ennek pótlása hihetetlen sok időt és még 
több pénzt kíván.

-  Hogy van megelégedve a személyi feltételekkel?
-  Úgy érzem, a tantestülettel elégedett lehetek, ab

ban az értelemben is, hogy az itteni hitoktatók nem 
különülnek el a tanári kartól, hanem részt vesznek az 
iskola mindennapi életében.

-  Milyen terveket tűztek ki a jövőt illetően?
-  A  fent említett tárgyi feltételek hiánya talán aka

dályozza, hogy perspektivikusabb eredményeket érje
nek el a diákok, de ez nem jelenti azt, hogy bizonyos 
szakosodás a jövőben ne jöjjön létre. Tbvábbá szeret
nénk elérni, hogy az iskola elnyerje az alapfokú művé
szeti oktatási intézmény címet, és ennek összefüggése
ként azt, hogy a művészeti képzésben részesülők öt év
folyamon keresztül járjanak ide -  ezáltal lehetővé té
ve, hogy teljes körű gimnáziumi közismereti képzést 
kapjanak a művészeti képzés mellett. Az iskola széle
síteni szeretné a nemzetközi-hazai kapcsolatait is, van
nak már visszaigazolt testvérkapcsolataink Finnor
szágban, Franciaországban. Úgy látszik, hogy Néme
tországgal, Pozsonnyal is lesz ilyen kapcsolat, szerve
zés alatt áll Araddal és talán belép ebbe a sorba az 
Egyesült Államok is. Nagy tervünk, hogy az oktatás és 
nevelés színvonalát olyan magasra emeljük, hogy az is
kola része lehessen a Nemzetközi Érettségi Hálózat
nak. Mindent megteszünk azért, hogy ennek megle
gyen az infrastrukturális és az informatikai háttere is.

Németh Mihály és Zsíros András 
s. lelkész gimnazista

Mezőtúr
Templom épült, gyülekezet szerveződött áldott emlékű 

püspökünk elvei szerint, mert volt az Alföld e régi reformá
tus városában középiskola és kaszárnya. Evangélikusok ve
rődtek össze a szomszédos evangélikus városból, az ország 
több nagy gyülekezetéből, még az erőszakosan kialakított 
országhatár meghúzása után Erdélyből is. Az 1924-ben szer
vezett egyházközségben otthonra lelt a munkát itt találó 
budapesti-dunántúli-nógrádi luteránus értelmiségi és vas
utas és Tessedik városából jobb megélhetést remélő két ke
ze munkájából élő iparos, de a közigazgatásilag a város terü
letéhez tartozó Körösön inneni gazdálkodók tanyás népe is. 
Itt konfirmáltak a neves református gimnázium evangélikus 
kisdiákjai, ezt a templomot töltötték meg külön istentiszte
leten a kaszárnyák evangélikus katonái.

A történelem nagy vihara ezt az akkor 20 éves gyülekeze
tei sem kímélte: a mérnökök, orvosok, tanárok, tisztviselők 
az ország más vidékére kényszerültek, a vasúti gócpont ve
szített jelentőségéből, a tanyák dolgos népe szövetkezetbe 
került, a terület mint Körösön túli rész szarvasi szövetkezet 
területe lett és az új generáció részben asszimilálódott a vá
ros lakói között. Jött még rosszabb is: elidegenítette a kor
szellem.

Ma, ismereteink szerint 100-130 evangélikus él a húszez
res városban szerteszét. Egykor esperesi székhely, szórvány
gondozó lelkészek helyett idejár évek óta valahonnan a gyü
lekezetben szolgálatot végző. Az itt szolgálatot teljesítő ka
tonák nem rendszeres templomlátogatók már, a kisdiákok 
nem járnak hittanórára, vagy nincsenek közöttük evangéli
kusok: 40 év alatt minden megváltozott. Van azért Urunk 
kegyelméből ma is rendszeresen templomba járó, imádkozó 
evangélikus „magvacska”. Rendszeresen szól az ige, és rend
szeresen imádkozunk azokért, akiknek életében szerepe van 
és volt ennek a gyülekezetnek és azokért is, akiknek üres a 
helyük vasárnaponként.

Szeretettel kérjük azokat, akiknek jelent; jelentett kincset 
ez az egyszerűségében is kedves templom, könyörögjenek 
velünk és értünk, hogy Krisztus népe erősödjön és országa 
terjedjen itt, ezen sivár tájon is.

- r  -  a
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Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak^ 
| hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul soka- 
í kért. Mt 20.28

VASÁRNAP Jézus Krisztus mondja: Nem ti választot- I tatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendel- I telek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt te- I remjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Jn 15,16 I (2Móz 6,7; Mk 10,35-45; Zsid 5,7-9; Zsolt 102). Nem I én, hanem Ő! Nem mi, hanem Ő! Nem mitőlunk, ha
lj nem Őtőle van minden: megváltás, élet, üdvösség és 
I gyümölcs.

HÉTFŐ Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő ég- 
I bolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csilla - I gok, mindörökké. Dán 12,3 (Zsid 13,7; Zsid 7,24—27;
I Mk 14,1-11). A prófécia két újszövetségi igében nyeri 
I el igazi értelmét: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvö- 

zül; aki pedig nem hisz, elkárhozik (Mk 16,16); és: 
i menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet,
! megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent- 

léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind
azt, amit én parancsoltam tinektek: és íme én tiveletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 
28,19-20) Ámen!

KEDD Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mi
előtt még kérnétek tőle. Mt 6,8 (Zsolt 34,16; 4Móz 
21,4-9; Mk 14,12-16). Minden igazi, szerető édes
apa megadja gyermekének, ami szükséges az élet
hez. Ha éhes, az ennivalót; ha a konnektort piszkál
ja, az atyai pofont. Ez is, az is szeretetből van és 
szükséges.

SZERDA Dicséljétek Istenünket, ti szolgái mindnyá
jan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Jel 19,5 (Zsolt 
104,33; Jób 19,21-27; Mk 14,17-25). Hát fogadjunk 
szót, és dicsérjük! Gondold át, mi ad okot arra, hogy 
dicsérd! Mert van oka.

CSÜTÖRTÖK Azokat választotta ki Isten, akik a világ 
szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, 
és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében 
erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. lKor 1,27 
(Zsolt 138,6; Zsid 9,11-15; Mk 14,26-31). így van ez ma 
is! Sokan, akik önmagukban bölcseknek gondolják ma
gukat, nem tudják: üdvözülnek-e, vagy sem? És sokan 
hiszik, hogy a mennyországba mennek, mert elég erő
sek ahhoz, hogy ne jgyűlöljenek, s ők alapjában véve jó 
emberek. Pedig az írás (a Törvény) mindenkit bűn alá 
rekesztett -  mert lehetetlen tökéletesen megtartani -, 
hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a 
hívőknek (Gál 3,22).

PÉNTEK Törekedjetek igazságra, kegyességre, hitre, 
szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. lTim 6,11 
(Ézs 56,1; Jn 11,47-54; Mk 14,32-42). Tedd azt mással, 
amit szeretnél, hogy veled is tegyenek -  szól a kegyes
ség ősi aranyszabálya; azaz: szeresd felebarátodat, mint 
magadat! Mert a szeretet nem tesz rosszat a felebarát
tal. Ezért a törvény betöltése a szeretet. (Rom 13,10. 
Lásd még lKor 13-at!) Azt azonban mindenkinek lát- 

■ nia kell, hogy jóllehet a törekvésre megvan a lehetősé
gem, azonban a kegyesség tökéletes betartására nem! 
Éppen ezért van az üdvösség kizárólagos útja nekünk 
bűnösöknek egyedül Krisztusnak a helyettünk történt 
szenvedésében! Ő a mi váltságunk és Isten előtti igazsá
gunk!

SZOMBAT Kérdezd meg előbb az ÚR igéjét! 2Krón 
18,4 (2Tim 3,16-17; Zsid 10,1-10; Mk 14,43-52). 
...hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel 
(Kol 2,4). Mert azt akatja, hogy többé ne legyünk kis
korúak, olyanok, akik mindenféle tanítás szelében ide- 
oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, 
tévútra csábító ravaszságától. Hanem az igazsághoz ra
gaszkodva, növekedjünk fel szeretetben mindenestől 
őhozzá, aki a fej, a Krisztus. (Ef 4,14-15)

Hanvay László

Mi a jutalmunk?
Jézus követése áldozathozatal

lal jár. Ezt a tanítványok vala
mennyien megtapasztalták. Min
denki, aki Jézus útjára lép, bizo
nyos értelemben vesztessé válik: 
kimarad olyan dolgokból, amelyek 
általános megítélés szerint az élet 
részei. Kiszakad kapcsolatokból, 
melyek erősítenek és biztonságot 
adnak. Ezért nem csodálkozha
tunk Péter kérdésén: „Mi elhagy
tunk mindent és követtünk téged, m i 
lesz tehát a jutalm unk?” (Mt 
19,27). A mi gondolatainkban és 
mérlegelésünkben pedig így je
lentkezik a probléma: érdemes-e, 
megéri-e vállalni mindazt, ami Jé
zus követésének velejárója?

A választ nem vehetjük félváll
ról. Nem emlegethetjük a kishitű
séget vagy a hitetlenséget. Jézus 
sem ezt tette. Nem utasította 
vissza Péter kérdését, hanem vilá
gos, egyértelmű választ adott rá. 
Az O követése nem kilátástalan 
vállalkozás. A jutalom nem marad 
el. De mi a jutalom?

Életünkhöz két dolog tartozik

elválaszthatatlanul: a mindnyájun
kat körülvevő emberek és a belát
hatatlan jövendő. Egyedül és csak 
a mába bezártan senki sem élhet. 
Az igazi, valóságos és értelmes 
élethez közösségre és reménység
re van szükségünk. Ezt mindenki 
így gondolja, így látja. A legtöbben 
azonban akkor tévednek, amikor 
mindkettőt a maguk erejével, a sa
ját lehetőségeik alapján akaiják 
megvalósítani: emberi adottságok
ban bízva határozzák meg a közös
séget életre hívó tényezőket és biz
tosak abban, hogy emberi tervezés 
szerint le lehet rakni az ígéretes jö
vendő alapjait. Jézus azonban arra 
kényszerít, hogy felülvizsgáljuk ezt 
a vélekedést. Ma elegendő arra 
gondolnunk, hogy megbonthatat- 
lannak tűnő kapcsolatok mennyire 
rövid idő alatt válnak semmitmon
dóvá és fosztanak szét. Vagy emlé
kezzünk arra, hogy napjaink egyre 
hódítóbb alapérzése a reményte
lenség. Embertestvéreink igen 
nagy része társtalan és reményte
len!

A közösség és a reménység 
azonban nem megvalósíthatatlan 
és elérhetetlen ábránd. Jézus való
ságos ajándékai ezek. Olyan em
berek kapják, akik Jézus követése 
érdekében „mindent elhagynak”, 
akik lemondanak saját erejük káp- 
rázatáról és az emberi lehetőségek 
félrevezető ígéreteiről. Nekik 
mondja Jézus, hogy elhagyott „ér
tékeik” sokszorosát kapják vissza, 
és az örök életet öröklik. Az elha
gyott értékek és a  kapott ajándé
kok mértékét nem is lehet össze
hasonlítani. A  „sokszorosát” kife
jezés azt érzékelteti, hogy nincs 
helye a méricskélésnek, mert a 
mérték nem emberi. Nem az adok- 
kapok törvényszerűsége teremt itt 
egyensúlyt. Ezen a ponton az em
beri képzelet csődöt mond. Hi
szen: ,yAmit szem nem látott, fü l 
nem hallott, és ember szíve meg sem 
sejtett, azt készítette el Isten az őt 
szeretőknek. ” (lK or 2,9).

Ezek a szavak pedig arról valla
nak, hogy már nem jutalomról, ha
nem szeretetről van szó. Isten sze- 
retetéről, amelyet emberek között 
senki sem érdemel ki.

Bohus Imre

Az eddigi gyakorlat szerint az Evan
gélikus Országos Múzeum működésé
ről évente 2 híradót bocsátottunk ki. 
Ez a mostani az elmúlt év második fe
lére vonatkozik. Ebben az időszakban, 
júliustól az év végéig statisztikai kimu
tatásaink szerint 2007 látogatója volt a 
múzeumnak. Ebből 1375 felnőtt és 632 
fiatal, diák. A látogatók 60%-a magyar 
és 40%-a külföldi volt. Megállapítható, 
hogy az elmúlt félévben is szinte a világ 
minden földrészéről jöttek hozzánk lá
togatók.

Örvendetes jelenség: az ifjúság, a 
diákság fokozottabb érdeklődése mú
zeumunk iránt. A budapesti, soproni, 
nyíregyházi és bonyhádi evangélikus 
gimnáziumok diákjai kisebb-nagyobb 
csoportokban látogattak ide, több 
esetben igazgatói, illetve tanári veze
téssel. A budavári hittanosok 2 cso
portja is volt itt hitoktatóikkal. A „Re
ménység” ökumenikus iskola tanulói, 
a „Tábita” református diakonisszakép
ző intézet hallgatói, valamint városi és 
vidéki gimnáziumok, szakközép- és ál
talános iskolák diákjai -  nemegyszer 
lelkes és fegyelmező tanári vezetéssel 
-  tekintették meg kiállításainkat. Er
délyből: Apáczáról, Brassóból, Arad
ról és Temesvárról is voltak fiatal láto
gatók. A Somogy megyei Porrogszent- 
királyról (lelkészi vezetéssel) és Som- 
lószőllősről népes ifjúsági csoportok, 
Németországból Neuendettelsauból 
egy 36 fős gyülekezeti közösség, 
Westphaliából segédlelkészek, Ameri
kából, Angliából, Hollandiából és 
Finnországból lelkészek és családjaik 
több csoportban látogatták meg mú
zeumunkat.

A múlt félévben látható volt 
„Schweitzer Alben emlékezete" című 
időszakos kiállításunk A vendég
könyvből néhány beírást idézek a láto-

Múzeumi híradó
1995/2.

gatókra tett hatásból. A Nemzetközi 
Schweitzer Albert Társaság egy ma
gyarországi tagja írta: „Szívből kívá
nom, hogy Schweitzer A. életpéldája e ki
állítás által is sok embert, különösen fia
talt ragadjon meg és késztessen követés
re.” -  Egy másik látogató: „Örülök, 
hogy vannak, akik még emlékeznek a 
XX. század egyik legnagyobb alakjára, és 
így munkássága nem merül feledésbe. 
Igazán akkor lennék boldog ha több 
olyan iskola létesülne, amely az ő szelle
miségével lenne átitatva, és sokan már 
gyermekkorukban megismernék az ő 
gondolatait és azonosulnának azokkal 
Az ő egyetemes »élettisztelete« lenyűgö
ző.”

Egy lelkésztestvér megjegyzése: „Ta
nulságos hallani és látni Schweitzer Al
bert tanúságtételét és Krisztust követő 
életvitelét egy gyűlölettől fűtött lelkületű 
és hitetlenséggel teli világban. ” -  Végül: 
„Jó lenne Schweitzer Albert szellemi 
örökségét ma is érvényesíteni. Talán ke
vesebb szenvedés lenne az emberiség éle
tében. ”

Az állandó kiállítás megtekintése is 
hasonló vélemények kialakítását vál
totta ki a látogatókból. Egy külföldre 
szakadt és hazalátogató lelkész írta: 
„Örülök annak a kegyeletes megemléke
zésnek, amellyel az evangélikus egyház 
elődeit tiszteletben tartja. ”

A látogatók szinte kivétel nélkül 
megköszönték a barátságos fogadtatást 
és a szakszerű tárlatvezetést.

1996. február 18-án volt Luther ha
lálának 450. évfordulója. Ez alkalom
mal múzeumunkban időszakos kiállítás 
nyűt meg „Luther Márton emlékezete” 
címmel. A kiállítás anyagát Gulyásné 
Raksányi Olga nagykanizsai lakos gyűj
tötte össze Luther életének fontosabb 
eseményeit ábrázoló színes levelező
lapokból, felkasírozva és magyaráza

tokkal ellátva, szép, látványos elrende
zésben. E kiállítás kb. május végéig lesz 
látható. A hitoktatók és lelkészek figyel
mébe ajánljuk.

77tö/cö(y-kiállítást vettünk tervbe a 
második félévre. Az egykori evangéli
kus fejedelem földi maradványait Tö
rökországból Késmárkra szállítás köz
ben a pesti Deák téri templomunkban 
is felravatalozták.

Ide tartozik még az a hír is, hogy a 
múzeum vezetősége új munkatársat 
vett fel Missura Tibor nyugdíjas espe
res-lelkész személyében, aki a tárlatve
zetés mellett a múzeum anyagának 
komputeres feldolgozását és leltározá
sát is végezni fogja.

A múzeum összes látogatóinak szá
ma a megnyitástól a múlt év végéig: 
121 735 személy volt.

Dr. P. L.

MEGJELENT A MISSZIÓI
MAGAZIN ELSŐ HAZAI SZÁMA
Az elmúlt év őszén északi testvére

inkkel közös szerkesztésben, Norvégiá
ban nyomtatva jelentkezett első ízben a 
12 oldalas, színes, képes Missziói Ma
gazin. Most az Evangélikus Külmisszi- 
ói Egyesület és a Rádiómisszió kiadá
sában, Gáncs Péter szerkesztésében 
már itthon készült el a Missziói Maga
zin új száma. Ennek főtémája Bálint 
Zoltánék új-guineai missziói küldetése. 
Továbbá olvashatunk a képeslapban a 
Rádiómisszió híreiről, a Külmissziói 
Egyesület munkájáról, Seija Kuronen 
finn misszionárius marseille-i szolgála
táról, a Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet programjáról...

A Missziói Magazin megrendelhető 
az Evangélikus Rádiómisszió címén: 
2Í42 Nagytarcsa, Pf. 19.

TÖVISKORONÁS FŐPAP
j Mt 27,15-26

Jó néhány esztendővel ezelőtt, a 
3 televízió műsorában egy püspök a 
j következőképpen mondta el, mi- 
« ként lett belőle pap. Földműves 
,, családból származott. Amikor el- 
I jött a pályaválasztás ideje, nagyap- 
: ja kitett az asztalra egy üveg bort,
I egy pénzzel teli erszényt és egy 

Bibliát. A család úgy határozott,
1 hogy ha a fiú az üveg bort választ- 
1 ja, földműves marad, miként ősei.
. Amennyiben a pénzzel teli er- 

szényt választaná, kereskedőnek 
taníttatják tovább. Ha pedig a Bib- 
liára esik választása, tanárnak ad- 

' ják. A család magához hívta a mit 
: sem sejtő fiút, hogy válasszon. A 
< fiú pedig választotta az üveg bort,
{ a pénzzel teli erszényt és a Bibliát.

-  Nézzétek a kis telhetetlen 
papzsákot! E fiúból pap lesz, akár
ki meglássa! -  szólalt meg a nagy- 

j apa.
Ez a történet, ha kicsiben is, de 

I érzékelteti, hogy az évszázadok so- 
i rán milyen kép alakult ki az embe- 
i rekben a papokról és főpapokról. 

Ez a negatív kép, amely a főpapok, 
papok hamisságáról kialakult,

! részben ma is él. Ha ennyire ter
helt a papságról alkotott kép, jog
gal adódik a kérdés: Miért állítjuk 
Krisztust -  mint egykor Pilátus -  
főpapként a világ és a gyülekezet 
elé?

Azért, mert Ő az igazi Főpap. 
Igaz ember. Ezt nemcsak Pilátus 
felesége tudta, hanem maga a 
helytartó is. Tudták ezt a főpapok 
és a vének is, mégis rávették a né
pet, hogy „Feszítsd meg!”-et kiált
son. Napjainkban is kevesen von
ják kétségbe Jézus igaz voltát. Még 
mai ellenségei is elismerik, hogy 
igaz embert ítéltek egykor ártatla
nul halálra. Jézus igaz voltát elis
merni azonban még kevés az üd
vösséghez.

Miért állítjuk Jézust-főpapként a 
világ és a gyülekezet elé?

Azért, mert Ő az igazi Főpap, 
aki bennünket is kész igazzá tenni.
A zsidó főpap önmagáért és népé
ért mutatott be áldozatot. Jézus, 
az igazi Főpap önmagát áldozta a 
mi bűneinkért. Azért halt meg, 
hogy mi bűnös emberek igazzá le
hessünk Isten előtt. Itt, ezen a. 
ponton válik személyessé az egész 
Jézus-per. Itt, ezen a ponton emel

kedik ki az egyén a tömegből. 
Ugyanis választani kell! Jézus vagy 
Barabbás? Könnyebb Barabbást 
kiáltani, hiszen ő csak hozzánk ha
sonló, bűnös — ha nem bűnösebb — 
ember. Aki Jézust kiált, az önma
ga felett mondja ki az ítéletet ar
ról, hogy elveszett és megváltásra 
szoruló ember. Aki ezt ki tudja 
mondani, az nem mossa kezeit, ha
nem hittel vallja, hogy az átok -  
„Szálljon ránk és gyermekeinkre 
az Ö vére!” — áldássá vált. Mert Jé
zus nem hamis főpapként aranyon 
és ezüstön, hanem igaz Főpapként 
szent és drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával váltott 
meg. így mutatott be értünk töké
letes áldozatot. így tett az igaz, 
bennünket is igazzá és az üdvösség 
részeseivé.

Miért állítjuk Jézust főpapként a 
világ és a gyülekezet elé?

Azért, mert Ő az igazi Főpap, 
aki keresztjével megnyitotta előt
tünk az örök élet kapuját. Pilátus 
kiszolgáltatta Jézust, hogy feszít
sék meg. Ezáltal Jézus főpapi szé
ke nem díszes trónus, hanem 
durván ácsolt kereszt lett. Jézus 
nem főpapi ornátust öltött, ha
nem még köntösére is sorsot ve
tettek. Jézus nem papi süveget vi
selt, hanem töviskoronát nyomtak 
fejébe. S a töviskoronás Főpap a 
kereszten áldón tárta szét kaijait, 
hogy magához ölelje a bűnös vilá
got.

Miért állítjuk Jézust főpapként a 
világ és a gyülekezet elé?

Azért, hogy minél többen lebo
rulhassanak az igaz, a tökéletes ál
dozatot bemutató, örök életet adó 
Főpap keresztje alatt.

Azért, hogy minél több ember 
ajkán bizonyságtétellé formálód
jon az ének: „Őt áldjuk, a hű Fő
papot, Ki szerzett bűnbocsánatot, 
S m inket magával mennybe visz. 
Mily boldog az, ki benne hisz!" Úgy 
legyen! Ámen.

Németh Mihály

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus Krisztus, igazi Főpapunk! 

Egyszer és mindenkorra hozott áldo
zatod erejével, kérünk, gyűjtsd össze 
elszéledt gyermekeidet a kereszt alatt, 
hogy többé ne önmagunknak, hanem 
Neked és embertársainknak éljünk. 
Ámen.

Március 31-én, virágvasárnap 
és április 6-án, nagyszombaton 

18 órakor
a Budapest-Deák téri 

templomban,
április 3-án, szerdán 18 J0-kor 

Miskolcon,
a Minorita templomban

J. S.: BACH:
JÁNOS PASSIÓ

KÖZREMŰKÖDNEK:
Jani Gabriella, Németh Judit, 

Marosvári Pétéi; Berczelly István, 
Moldvay József, Holló Csaba, 

D atier Gábor 
LUTHERÁNIA ÉNEKKAR 
MAGYAR SZIMFONIKUS 

ZENEKAR 
Vezényel:

KAMP SALAMON 
A belépés díjtalan

A Teológiai Akadémia III. évfolya
mának hallgatói a Veszprémi Egyház
megye gyülekezeteibe indulás előtt 
március 29-én, pénteken estp 6 órakor 
a Deák téri templomban istentisztelet 
keretében előadják Jézus szenvedésé
nek és halálának történetét.

Az ELTE t i  K protestáns oktatói ré
szére dr. Hafenscher Károly c. teológiai 
tanár tart előadást „Ökumenikus köze
ledés a XX. században a történelmi ke
resztyén egyházak között” címmel, 
1996. március 28-án 17 órakor. Hely: 
Bp. VIII. Rákóczi u. 5. III. em. 345. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
A március 27-iki nyűt nap keretében 

délután 2 órai kezdettel dr. Hausmann 
Jutta ószövetségi és dr. Cserháti Sán
dor újszövetségi professzorok nyilvá
nos disputádét szerveznek „Van-e le
pel az Ószövetség olvasóinak sze
mén?” címmel. Az érdeklődőket szere
tettel várják.

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let szokásos összejövetelén, 1996. már
cius 25-én du. fél 6-kor a Kelenföldi 
Evangélikus Gyülekezet Tanácstermé
ben (XI. Bocskai út 10.) dr. Bütösi Já
nos, a Református Világszövetség El
nöke tart ejőadást „Hatvankét nap a 
Föld körül, 1993-ban” címmel. Szere
tettel várunk minden érdeklődőt!

BUDAHEGYVIDÉK 
Március 31-én, du. 5 órakor a gyüle

kezet templomában (XII. Tarcsay V. u. 
11.) ÁPRILY LAJOS irodalmi estet 
rendeznek. Bevezetőt tart Czine Mihály 
irodalomtörténész, __ A költeményeket 
tolmácsolja: Csere Ágnes színművésznő, 
Csománé Forgács Emma, Dobó József, 
Dobó László, Halász Ferencné és dr. 
Molnámé Kőszegj Ibolya előadóművész.

BUDAHEGYVIDÉK 
A Keresztyén Értelmiségi Kör leg

közelebbi ülésén március 25-én, hétfőn 
3/4 7 órakor FEKETE GYULA író „Le
het-e nemzet család nélkül?” címmel 
tart előadást. Az érdeklődőket szere
tettel váiják.

A Protestáns Közművelődési Egye
sület rendezésében március 26-án, 
kedden du. 5 órakor Vásáry István tur- 
kológus tart előadást „Szekularizált 
iszlám-fundamentalista iszlám Török
ország példáján” címmel az OMIKK 
klubban (VIII., Múzeum u. 17.).

Húsvéti képeslapok és gyertyák kap
hatók a Sajtóosztály Könyvesboltjá
ban (VIII., Üllői út 24.).

KÖZLEMÉNY
A Magyar Ökumenikus Szeretet

szolgálat több hónapos előkészítő sza
kasz után, a napokban nyitotta meg 
Bijeljinában új humanitárius képvisele
tét.

Az Iroda és annak vezetője, Horváth 
Horka István három fő szolgálatot irá
nyít. A visszatelepülök részére családi 
házak részleges lakhatóvá tétele nyit új 
életlehetőséget. Az elűzötteket és a 
visszaköltözötteket élelem- és tisztál
kodási csomagokkal segíti. A földterü
lettel rendelkező, háborús viszonyokat 
átélt nagycsaládos lakosok válságos 
helyzetét vető: és gabonamagosztással 
enyhíti. A MOSZ böjti felhívását kö
vetkező számunkban közöljük.

HALÁLOZÁS
Id. Harbula Károly, aki a kölesei 

gyülekezet presbitere és a szórványbeli 
temetések kántora volt, 78 éves korá
ban elhunyt.

Id. Juhász Gyula, a kölesei gyüleke
zet felügyelője 72 éves korában, hosz- 
szan tartó betegség után elhunyt. 
A gyülekezet emlékként kegyelettel 
megőrzi Istenhez és.a gyülekezethez 
való hűségét. Mindkét temetés szolgá
latát Lábossá László lelkész végezte.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 199S. március 24.
L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik

lós- de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úiv) Hafenscher Károly, du. 6. Bozóky Éva; 
n  Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Pcsthidegkút, U„ Ördögárok u. 9. de. fél 11.; 
Békásmegyer ID., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasz- 
tó János; Csillaghegy; Dl., Mátyás klr. u. 31. de. 
10 Donáth László; Óbuda, ID., Dévai B. M. tér 
de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Leibstück Má- 
ria út 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. 
de 9 (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (urv.) Pintér 
Károly du. 6. Pintér Károly; VD„ Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andomé; du. 6. 
(ifjúsági) Nagy Zoltán; VDL, Üllői út 24. de. fél 
11. Kertész Géza; VDL, Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony
5. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIU., Vajda P. 
u. 33. de. fél 10. Nagy László; DL, Tbaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, JL, 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Nagy László; X., Kere
pesi út 69. de. 8. Thmásy Thmásné; Kelenföld 
XI„ Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Fodor Viktor; 
de. 11. (úrv.) Bolla Zsuzsanna teol. hallgató; du.
6. Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Bolla Zsuzsanna teol. hallgató; Budagyöngye, 
XD., Szilágyi E. fasor. 24. de. 9. Hafenscher Ká
roly; Budahegyvidék, XD., Thrcsay V. u. 11. de. 
9. (úrv.) Kőszeghy lám ás; de. 11. (úrv.) Kő- 
szeghy Ihmás; du. fél 7. Urbán Eszter; XDI., 
Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
XDL, Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XXV Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy 
Thmásné; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Th- 
másy Thmásné; Pestújhely, XV, Thmplom tér. 
de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, Juhos 
u. 28. (kistemplom) de. 10. Szabó István; 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 XVD., 
Tessedik tér. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákos
csaba, XVD., Péceli út 146. de. 9. Kósa László; 
Rákoskeresztúr, XVD., Pesti út 111. de. fél 11. 
dr. Selmeczi János; Rákosliget, XVD., Gázon 
Gyula u. de. 11. Kósa László; Festszentlőrinc, 
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre XVIII., Rákóczi út 83. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XDL, Templom tér 1. de. 10. Széli Bul
csú; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; 
Festszenterzsébet, 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.

BÖJT 5. VASÁRNAPJÁN (JUDICA) a 
liturgikus szín: lila. A délelőtti istentisz
telet o ltárt igéje: Zsid 10,19-25; az igehir
detés alapigéje: M t 27,15-26.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK” cím
mel evangélikus félórát közvetít a M a
gyar Rádió a  Kossuth adó hullám 
hosszán m árcius 25-én, hétfőn 13.30 óra
kor. Előtte evangélikus korálism ertetés 
lesz 13.20 órakor.

„Jó reggelt ad[j, Istenem!” címmel ifjú
sági m űsort közvetít a  M agyar Televízió a 
TV 1 csatornáján  m árcius 30-án, szom
baton reggel 8 órakor. Teológiai hallga
tók m utafják be L uther é le té t Közremű
ködik Keveházi László lelkész.

HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN, április 7- 
én ünnepi istentiszteletet közvetít a  M a
gyar Rádió a  Kossuth adó hullám 
hosszán de. 10.05 órai kezdettel, az aszó
di gyülekezet templomából. Igét hirdet: 
Detre László esperes.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól a 
49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz.

m árcius 23. szombat: Kazettamissziós 
híradó.

m árcius 24. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  Csepregi Béla.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

Boldoczki Imréné, a dunaegyházi 
gyülekezet presbitere 67 éves korában 
elhunyt. Temetésén Bácsi János lelkész 
hirdette a vígasztalás igéjét.

Szíves gondoskodást és anyagi segítséget 
ajánlunk hívő embernek, ha annak idején a 
bérleti jogát, vagy lakását örökölhetjük Bu
dapesten vagy környékén. Telefon: 06 (26) 
326-408.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2 162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon; 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.
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Mért látni csak a szegénységet lehet 
-  hogy nyeregtelen szamáron sarkantyú 

nélkül úgy vonul be, mint egy koldus. 
De, hogy magára vette a bűneinket, 
s örök életet ád, azt látni nem lehet. 

Ezt tehát hallani és hinni kell.
Luther

EGY EGESZEN MAS KIRÁLYA TARTALOMBÓL
EVANGÉLIUMOT MAGYAR NYELVEN 

VENEZUELÁBAN

UNGVÁRON TÍZEN MARADTAK

NAGYPÉNTEKI ALÁZATUNK

MAGBÓL NŐ AZ ÚJ ÉLET

Alázatos Király...
János 3,14-15

Mai igénkben szétválik virágvasárnap két 
üzenete. Az első az ősi jeruzsálemi bevonulás 
igéjére utal. Jézus jön alázatosan, szamáron. 
A másik János evangéliuma, utal a Mózes-tör- 
ténetre, ahol felemelik az érckígyót, hogy aki 
rátekint, megmenekülhessen a bűn kígyóinak 
marásától. Világos a párhuzam Jézus nagypén
teki felemeltetésével.

Jézus, aki alázatosan jön, noha Király, de 
csak a hit számára felismerhető az Ő királysá
ga. Hiszen nem győzi le, kényszeríti térdre el
lenségeit, mint a föld királyai, akik abban mu
tatják meg hatalmukat^ hogy azt rá tudják 
kényszeríteni alattvalóikra, ellenfeléikre. Jézus 
úgy jön a Földre -  noha ég és Föld Ura, Isten 
Fia hogy jászolbölcsőben, alázatosan egy fa
luszéli istállóban veszi magára emberségét, a 
legegyszerűbb emberek között. Elmondhatja, 
hogy a rókáknak van barlangja, de az Ember
fiának nincs fejét hová lehajtani. Ilyen alázatos 
Király, Palesztina poros útjain, és megmossa 
tanítványai lábát. Legfeljebb csendes szemre
hányást tesz tanítványainak, hogy nem tudtak 
vele egy órát sem virrasztani elfogatása éjsza
káján, mert elnyomta őket az álom. Ez az alá
zatos Király engedi elfogatni magát és nem kér 
angyalseregeket védelmére. Szelíden áll a papi 
tanács ítélőszéke elé. Megrendítő ez az alázata, 
ha figyelmesen végiggondoljuk a  nagyheti ese
mények sorát.

Ide illeszkedik a mai igénk: Jn 3,14-15. 
„Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, 
úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki 
hisz, annak örök élete legyen.” Ez nagyhét beve
zetése. A keresztre emelt Jézus a Király, aki 
magához vonja a benne hívőket, mint a latrot 
is, aki Őt kéri: emlékezzél meg rólam, amikor 
eljössz a Te országodban (Lk 23,42). Ez a lator 
Őt ott Királynak látja.

Megvallom, hogy számomra Jézus királysá
gának egyik legmegragadóbb jele, amikor a kö
vetéséről ezt mondja tanítványainak: „Ha vala
ki én utánam akar jönni, tagadja meg magát és 
vegye fel az Ő keresztjét minden nap és úgy kö
vessen engem.” ( Lk 8,23). Ez királyi rendelke
zés, aki követ, így kövessen, s aki így nem tud 
követni, elmarad tőlem. Ez azt jelenti, hogy az 
Ő követése, keresztjének felvétele: szenvedés. 
Nem a világ irántunk való méltánytalansága, 
meg nem értése, hanem Urunk követésének 
természetes következménye, amit Jézus maga 
megmondott. Akinek az életébe adott ilyen je
let, az örüljön ennek, hiszen ez a Krisztus-kö
vetés hitelesítő pecsétje és ennek jutalma, hogy 
velem van itt, és msyd Vele leszek ott is. Ez a 
legnagyobb jutalmunk, amit kaphatunk.

János evangéliumában olvassuk Jézus főpa
pi imádságát az övéiért. „Én ezekért könyörgök, 
nem a világért könyörgök, hanem ezekért, akiket 
nékem adtál, mert a tieid.” (Jn 17,9). Lehet na
gyobb reménységünk, mint Jézusunk ilyen ér
tünk váló imádságába fogódzni?

Isten népe e földi vándorúton szüntelen eb
ben a reménységben és örömben jár. Virágva
sárnapján a mi ajkunkon így zeng a hozsánna: 
áldott aki jött, most is jön az Úrnak nevében. 
Hozsánna a magasságban.

-m -y.

Virágvasárnapi bevonulásával Jézus befordul kül
detésének célegyenesébe. Tbdja, mi vár rá, de nem 
retten vissza: ennek így kell lennie. Lelkesen ünnep
ük, hangosan hódolnak neki, mint „Dávid fiának”, aki 
messiás-királyként elhozza az üdvkort, népe felma- 
gasztalását, akár hadvezérként is. És mi, maiak, kü
lönbek vagyunk? Nem egyéni és kollektív vágyaink 
teljesítését vennénk tőle a legszívesebben? -  holott ő 
át akar formálni minket olyanokká, akiknek az a leg
izgalmasabb: hogyan találjanak rá rendeltetésük útjá
ra, miképpen tükrözze életük Uruk világosságát. Hi
szen ez hiányzik a világból a legfájóbban: az isteni töl
tés.

Jézus feltűnő jellel, beszédes képpel hárítja a na
cionalista megdicsőülés hő vágyát-igényét: nem harci 
paripán vonul be, hanem ősi próféciát jelenítve meg, 
szamáron -  amelyet mellesleg kölcsön kapott. Szinte 
olyan ez, mintha egy mai kiválóság luxuskocsi helyett 
kölcsönkerékpáron érkezne. Ez a külsőségről való le
mondás nyugodt nyíltsága, melyet a tökéletes belső 
érték engedhet meg magának. Ezt a merőben rendkí
vüli királyt három bibüai szó jellemzi: szerény, aláza-

-  „Ezzel az ünneppel a m ai ember nem tud m it kez
deni” -  hányszor kezdi ezzel a mondattal a szószéken 
ünnepi beszédét az igehirdető. De sajnos, az is igaz, 
hogy az Istentől eüdegenült ember nemcsak egyes 
egyházi ünnepeinken, de még az egyszerű vasárnapon 
is elmondhatja: mit kezdjek én a vasárnappal, az igé- 
vel, a templommal.

Rá kellene ébrednünk, hogy egyházi ünnepeink 
mégüresedésé nem véletlen. Mindig nagyon is mély 
okai vannak, ha valaki „nem tud mit kezdeni” egy ün
neppel. Ez az ok pedig az Istentől való eltávolodás.

Ma sokan panaszkodnak arra, hogy Isten elhagyta 
a világot, nem törődik azokkal, akik bajban, krízisben, 
nyomorúságban vannak. Sokan így beszélnek: Ha van 
is Isten, engem biztos, hogy elhagyott! Ez a keserű só
haj azonban hamis. A  dolog éppen fordítva van, soha 
nem Isten hagy el minket, hanem mi ő t!

Istentől távol -  ez a mai ember jellemző állapota. 
És ebből a távolságból következik, hogy az ilyen em
bereket csak az foglalkoztatja, ami a külső, a felszínes 
és a lényegtelen...

Pedig a mai napnak van egy benső, egy mély és na
gyon is nekünk szóló üzenete a gyülekezet számára. A 
mai evangélium arról szól, hogy Jézus szamárháton 
vonul be Jeruzsálembe. A  nép üdvözü, virágot szór 
útjára. Innen a vasárnap elnevezése. De Jézus aláza
tosan jön, szamárháton. Valaki így fogalmazta ezt 
meg: „Jézus ha jön, szamárháton jön. ”

Jézusnak ez a különös, meghökkentő jövetele sok
szor ismétlődik. Hiszen minden vasárnap láthatjuk: Ő 
nem pompával, dicsőséggel, fenségesen jön, hanem 
alázatosan, lenézett, megvetett külsőben.

Jézus jön -  talán egy törékeny testű, megfáradt lel
készben, aki ott áll a szószéken, talán nem ragyogó 
szónoklattal, csak csendes szavakkal hirdeti az igét. -  
Jézus jön -  az úrvacsorában. Ott térdelünk és vesszük 
az ostyát és a bort -  és ez az Ő jövetele, Aki azt mond
ta: Én vagyok az élet kenyere, aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, örök élete van. -  Jön a kisded fejé
re hulló vízcseppekben, kereszteléskor. Vagy jön a 
gyülekezet éneklésében, azok énekében, akik talán 
gondok alatt, terhek alatt roskadozva is boldogan 
éneklik ősi koráljainkat, talán azokban a megkopott 
templompadokban, ahol egykor atyáik ültek és szin
tén énekben tettek bizonyságot a bűnösök Barátjáról 
és a gyülekezet egyetlen reménységéről, Aki értük is 
meghalt és feltámadott.

Jézus jön, talán egy névnapi üdvözlő lapon, amely
re valaki az üres frázisok helyett egy bibliai igét írt és 
azzal köszöntött. -  Jézus jön és Vele találkozunk, 
amikor egy beteget meglátogatva, pár szóval vigasz
taljuk és váratlanul megcsillan szemében a hála köny- 
nye... És hirtelen átéljük, amit Máté 25-ben Jézus 
mondott: Beteg voltam és meglátogattatok engem...

Sikerközpontú világban élünk. A siker, a gazdagság, 
a hatalom vonz. A nagyot, az imponálót keressük. Rá 
kellene ébrednünk, hogy az Egyház mindig tévúton 
járt, amikor „nagy” akart lenni. Amikor elfelejtette, 
hogy Jézus, a mi Urunk, ha jön, akkor szamárháton 
jön. Amikor elfelejtette, hogy a mindenség Ura ma is 
„csodásán működik, de útja rejtve van.” Kevesen értik 
meg ezt a titkot.

Virágvasámap -  egy kedves, hangulatos ünnepünk. 
De lényege pontosan ugyanaz, mint minden más va
sárnapnak: Jézus jön és szólni akar hozzánk. Mégpe
dig az ige egyszerű és megvetett köntösében, ahogy 
énekeljük:

tos, szelíd. Ézsaiás szerint: „Nem kiált, nem lármáz, ut- 
cákon-tereken hangját nem hallani.” Magyarán: nem 
propagandisztikus, nem hatásvadász, nem reklámoz
za magát. Manapság azt mondanák erre: Nagy mu
lasztás ez, kérem! Aki erről lemond, az már el is kö
szönt a sikertől! Ám Jézusnak más fontos. Az, hogy 
elvégezze a megváltást, hogy helyettünk, miattunk és 
érettünk szégyen- és kínhalált haljon. Ily gyökeresen 
más az isteni szándék, mint az emberi. Még a vallási 
vezetők is ellene fordulnak, annyira különb az ő me
rev, szabályfanatikus kegyességüknél.

Szenvedésvállalásával azonban Jézus mintegy meg- 
szenteü a követésével együtt járó, illetve hitben vál
lalt, érlelő megpróbáltatásokat. S alighanem ide tar
toznak mindazok az „egészséges fájdalmak” is, ame
lyek lelki-szellemi s egyáltalán emberi fejlődésünk
höz szükségképpen hozzá tartoznak. S ez egyáltalán 
nem valami önkínzásféle, amikor fölösleges szenve
déseket rántanánk a nyakunkba. De amikor kemé
nyen szembesülünk saját gyengéinkkel, hiányossága
inkkal, vétkeinkkel, önámításainkkal, s végre önma
gunkból kell üdvösen kiábrándulnunk akkor bizony

„Szent ige, te semmibe vett, Megvetett és lenézett:
Hol az a földi ismeret, Mely teveled fölérhet?
És van-e még más menedék Hogy lelkünk óvja, védje?
Egy van csak de ez egy elég: A  kegyelem igéje!”

(Ékv. 286,4)
Virágvasámap ébreszteni akar minket, mai magyar 

evangélikus gyülekezeteket: vajon, mi magunk nem. 
vetjük-e meg az igét, nem tévesztjük-e össze az embe
ri beszéddel? Tbdjuk-e mi, hogy az ige Isten beszéde, 
sőt az élő Jézus mai, kinek-kinek személyesen szóló 
üzenete.

A világ szemében Jézus jeruzsálemi bevonulása 
nem esemény. Amint az istentisztelet, igehirdetés sem. 
Hanem sokszor csak babona, üres szokás, dekorá
ció... De mi, a gyülekezet, tudjuk-e, hogy nekünk ez 
a legdrágább kincsünk?!

Ihvasz van. De virágvasámap mi nem a tavaszt ün
nepeljük, a bimbózó rügyeket, a zöldellő határt, ha
nem Megváltónkat, aki elindul a Golgota felé.

Mi hogyan fogadjuk azt a Jézust, aki ma is, hajön -  
szamárháton jön ...

Gáncs Aladár

recseg-ropog a bőrünkön belüli világ. Igaz, ez nem 
üdítő élmény, de hát már Szókratész azt mondta a 
bölcsességről, hogy a gyökere keserű -  a gyümölcse 
édes!

Már ifjú korunkban egész szívünkkel jó tudnunk, 
hogy Istennek mindegyikünkkel külön-külön célja 
van. A  nem magunknak csinált vagy keresett szenve
dések többoldalú megedződéshez segítenek, amely 
aztán nagyon jó szolgálatot tehet ínséges időkben -  
nemcsak nekünk, de embertársainknak is. Próbák kö
zepette döbbenünk rá a leghamarabb sebezhetősé
günkre, hitünk tekintetében is, s tapasztalhatjuk Isten 
nevelő, erősítő szeretetét. Közben alkalmasabbá érle
lődünk küldetésünk betöltésére.

Lássuk a kereszt függőleges gerendájában az ég és 
föld összekötőjét Jézus Krisztus révén, a vízszintes
ben pedig embertársi kapcsolatainkat. A kettő együtt: 
kiteljesedő élet.

Megváltó Urunk köszönjük hogy szent önmagadat 
adtad értünk bűnösökért. Kérünk legyen áldásod szen
vedéseinken is.

Dr. Bodrog Miklós

ÜLÉSEZETT A 17 FŐS 
ÖKUMENIKUS TEOLÓGIAI 

BIZOTTSÁG
melynek katolikus, református, evangélikus, 
baptista, metodista, ortodox tagjai vannak. A 
Bizottság 1994-ben alakult újjá és folytatja a 
80-as években elkezdődött elméleti és gyakor
lati közeledést a krisztusi egyházak és közössé
gek között.

1996. március ll;é n  a Magyarországi Evan
gélikus Egyház Északi Egyházkerületének 
székháza adott otthont a tanácskozásnak. A 
megbeszélésen a résztvevők kiértékelték az 
1996-os Ökumenikus Imahét és az első ízben 
elkészült közös imafüzet tapasztalatait Átte
kintették a református, evangélikus és katoli
kus közös házasságkötési liturgia tervezeteit, 
elhatározták az elmúlt évtizedek jelentősebb 
ökumenikus dokumentumainak egy kötetben 
való megjelentetését, és tárgyaltak az 1997- 
ben, Grazban megrendezésre kerülő H. Euró
pai Ökumenikus Nagygyűlés közös előkészüle
teiről, melynek témája: ,A  megbékélés mint Isten 
ajándéka, és az új élet forrása”.

Virágvasárnapi reményeim
-  Hol állunk? -  Vele, Jézussal 

megyünk-e Jeruzsálembe, netán 
az út mentén, vagy a városban vár
juk, ünnepeljük Őt? -  Minden 
nemzedék szembesült az elmúlt 
két évtizedben ezekkel a kérdé
sekkel.

Mialatt keresztényeknek véljük, 
valljuk magunkat, olykor egész 
más ideálok, célok foglalkoztatnak 
minket, mint amelyek a szamárhá
ton a fővárosba bevonuló Megvál
tót vezérelték.

ő  életműve beteljesítése előtt 
állt, az emberi ésszel fel nem fog
ható teher, a világ bűneinek válla
lásával, a szenvedéssel. Mindenki
ért, mindnyájunkért halt meg, de 
pályája és kereszthalála között van 
egy meghatározó különbség. 
A szegényekért, az elesettekért, a 
betegekért, a bajbajutottakért élt. 
Az uralkodó réteggel -  legyen az 
vallási vagy politikai hatalom -  üt
között.

Ez a konfliktus végigkíséri a ke
reszténység, az egyházak történe
tét. lhdtak-e eleink, tudunk-e mi 
valóban Krisztus követői lenni, 
nem egyszerűen hitünk megvallá- 
sával, vállalásával, hanem annak a 
mintának az elfogadásával, élésé
vel, amelyet Krisztus adott.

Van-e élő missziónk és van-e élő 
diakóniánk -  ma divatos kifejezés
sel élve -  a rászorultság elve alap
ján. Mindnyájan rászorulunk 
mindkettőre, rászorultként kell 
megtaláljuk, szeressük, segítsük 
mindazokat, akikért eljött Jézus.

Mindezt sajátosan időszerűvé 
teszi egyházunkban, hogy törvény
hozó Zsinatunk befejező eszten

dejéhez közeledik. Jó lenne, ha az 
a szellemiség, jó értelemben vett 
közéletiség, amely már uralkodóvá 
vált a Zsinaton, jellemző lenne az 
egyházi életben. A  tisztelet és a fi
gyelem a másik véleménye iránt, a 
közös erőfeszítés, hogy jobban 
menjenek a dolgok. Még fonto
sabb persze, hogy az új törvények 
új gyakorlatot, új működési formá
kat is kialakítsanak. Hiszen na
gyon is megszoktuk a kényszerű
ségből befelé fordult, beszűkült, 
túlzottan klerikalizálódott, hierar- 
chizálódott életformát.

A legutóbbi zsinati ülésszakon, 
az egyházszervezet, az egyházke
rületek számának meghatározása 
vitájában éppen erre hivatkoztak a

ADY ENDRE:
*

Az Ur érkezese
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva 

vittem,
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz

öleléssel,
Nem jött szép, tüzes

nappalon,
De háborús éjjel.

És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt

ifjúságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt, 
Mindörökre látom.

változtatás, a háromkerületes 
rendszerre áttérés hívei. Elsősor
ban nem szakmai érvekkel argu
mentáltak, hanem úgy vélték, a 
struktúra megváltoztatása nélkül -  
és ez nézetük szerint épp a kerüle
tek szintjén lehet hatásos -  nem 
várható az egészséges működés 
megvalósulása.

A jelenlegi szervezet megtartá
sának a hívei szerint viszont csak 
akkor szabad változtatni, ha ez bi
zonyosan jobbat eredményez, ön
magáért a változtatásért nem.

Magam úgy vélem, a jövő egy
házának a korszerű, a legjobb mű
ködést elősegítő, előretekintő 
szervezetét a következő Zsinat 
fogja kialakítani. Minket még na
gyon köt nemcsak a közelmúlt, ha
nem az egyháztörténelem is. így az 
úgynevezett területrendezés vitája 
a Zsinaton a fenti kérdésfeltevés 
alapján fog eldőlni. Bármelyik va
riáció tisztességes, járható, ugyan
akkor nyilvánvalóan nem végleges, 
nem optimáhs. Annyi bizonyos, 
hogy a működésen mindenképpen 
változtatni szükséges.

Virágvasárnapi reményeim:
-  a Zsinat felelős döntését azok 

is el tudják majd jó szívvel fogad
ni, akiknek álláspontja kisebbség
ben marad. És mindenki legjobb 
hite, lelkiismerete szerint adja 
majd voksát valamelyik álláspont
ra.

-  egyházunk társadalmi jelenlé
te, szolgálata erősödik, nem a be
felé fordulás, hanem a misszió és a 
diakónia sokszínű megnyilvánulá
sai jellemzik majd életünket.

Frenkl Róbert

Ha Jézus jön ...

f
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Ijtfo GYERMEKEKNEK

A költő, Pilinszky János mondta:

„EZERSZER JOBB
SAJÁT BŰNEINKET ISMERNÜNK,
MINT MÁSOKÉT.”

Pedig de sokszor gondoljuk éppen fordítva! 
S^ját hibáinkról nem akarunk tudni, 
nem akarunk megváltozni, megjobbulni.
De jó l esik a mások hibáiról pletykálni, 
méltatlankodni, árulkodni...
Jézusom, te jól ismered bűneimet, 
tudom, szomorkodsz, szenvedsz miattuk. 
Segíts, hogy én is felismeijem azokat, 
és ne más hibáit bírálgassam.
Jó lenne megszabadulni sok rossz dolgomtól. 
Azt mondják, te ebben is segíteni tudsz!

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

Egy tövisből font koszorú
A tél lassan elmúlt, itt a tavasz, a nappalok is egyre 

hosszabbak. A lámpát is csak este kell felkapcsolni. 
Anya örül, hogy spórolhatunk a villannyal. Hamaro
san itt a húsvét.

Hűsvét az egyik legnagyobb ünnep mindazoknak, 
akik hisznek Jézusban. De már maga Jézus is ünne
pelte a húsvétot, csak akkor még mást jelentett ez az 
ünnep. Egy húsvéti ünnephez kapcsolódik Jézus pas
siója is. A passió azt jelenti, szenvedés. Erre emléke
zünk a nagyhéten, amely virágvasámappal kezdődik. 
Különösképpen is nagypénteken gondolunk Jézus 
szenvedésére. Ez a húsvétot megelőző utolsó péntek. 
Ezen a napon a templomban fekete az oltárterítő.

Jézust elfogták, eh'télték, kicsúfolták, azután ke
resztre feszítették. A tövisből font koszorú, amely sok 
helyen látható az oltárterítőkön, erre emlékeztet ben
nünket. Ilyen „koronát” nyomtak Jézus fejébe a kato
nák, akik fogva tartották. De ez a szomorú időszak 
mégis jó reménységgel érhet véget. Mert Jézus le
győzte a halált.

Harmadnapra, húsvét reggelén sírját üresen talál
ták, Jézus feltámadt. Ezért olyan vidám, örömteli ün
nep a húsvét. Az énekek is olyan frissek, vidámak a 
templomban, mintha csak a tavasz kacagna az embe
rek szívében. Húsvét a keresztyének egyik legnagyobb 
ünnepe. Nem csoda, hogy az esztendő minden vasár
napját úgy ünnepeljük, mintha egy kicsit az is húsvét 
lenne. Húsvétkor boldogan gondolunk a feltámadott 
Jézusra, és örömünket a színes hímes tojások és a 
szép tavaszi virágok is kifejezik.

Azt, hogy J^ogyan támadhatott fel Jézus a halottak 
közül, nem lehet megmagyarázni. A felnőttek is, akik 
egyébként sók.dologra magyarázatot tudnak adni, en
nél a kérdésnél elhallgatnak. Csak hinni lehet, amit a 
Bibliában olvashatunk. Először Jézus tanítványai sem 
tudták elhinni, hogy a Mester valóban él. Csak ami
kor Jézus megjelent közöttük, és együtt evett velük, 
akkor könnyebbültek meg, akkor tudtak örülni a tör
ténteknek.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Bibliai lapszemle”
Három héten keresztül tudósításokat olvashattatok 

képzeletbeli újságok hasábjain, melyek bibliai esemé
nyekről adtak hírt. A híradásokban azonban hibákat, 
tévedéseket rejtettünk el. Most ezekről lebbentjük fel 
a fátylat:

A „Fantasztikus gyógyulás” című cikkben tévesen 
szerepelt, hogy Naamán izraeli hadvezér, hiszen ő szír 
volt. Nem Ezékiel, hanem Elizeus próféta gyógyította 
meg. Nem háromszor, hanem kétszer kellett megfü- 
rödnie a Jordánban. Végül Elizeus nem fogadott el 
ajándékot a segítségért.

A „Merénylet a király ellen” című írás első nagy té
vedése, hogy Dávid nem kísérelt meg merényletet Sa
ul ellen. Nem vitt el ékszert Saul sátrából, és nem 
földműves, hanem pásztorfiú volt.

A „Családi jelenet a palotában ” írója abban tévedett, 
hogy József nem 9, hanem 12 gyermekes családból 
származott. Nem József, hanem Benjamin volt a leg
fiatalabb testvér. Nem rablók, hanem saját testvérei 
adták el a kereskedőknek. Nem fokról fokra küzdöt
te fel magát, hanem egyetlen álomfejtése miatt he
lyezte a fáraó magas méltóságba. Testvérei nem sze
rették gyermekkorában, végül Jákob és fiai nem tér
tek haza, hanem Egyiptomban maradtak.

Ha valaki mindhárom híradásban az összes hibára 
rátalált, akkor 13 pontot érhetett el. A  megfejtők ne
vét és eredményét lapunk egy későbbi számában kö-

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

F I A T A L O K N A K

M I A LEGTÖBB, M I ADHATÓ?
— Avagy: hogyan mampul;

Sokáig föl sem tűnt. Néztem hónapokig a televí
zióban a reklámokat, és a bárgyúságaikon túl semmit 
nem vettem észre rajtuk. Egy idő után elkezdtem 
gondolkodni: vajon melyik lehet az a hagyományos 
mosószer, mosogatószer, sampon vagy bármi más, 
ami ellen szólnak ezek a hírverések. Először arra 
gondoltam: bizonyára mindig a másik; a másik cég 
terméke, ami nem az, amit az aktuális reklám hirdet. 
Később azonban szörnyű gyanúm támadt, miszerint 
nem a mosószerek itt a fontosak, hanem mi és érték
rendjeink. Ezeket akaiják befolyásolni, megváltoz
tatni. Hogyan? Például az állandó ismétlésekkel, 
amelyek során egy idő után ténnyé válnak számunkra 
az állandóan hallott dolgok. Ez egyszerű pszicholó
giai tény.

Ha közelebbről vizsgálat alá vesszük a reklámok 
szövegeit, kihámozhatjuk belőlük a lényeget. Esze
rint: „a régi, a megszokott nem jó. Az új, a legújabb a 
tökéletes, az egyedül hatásos, ami megváltoztatja az 
életünket, amitől boldog, láthatóan kiegyensúlyozott 
lesz a család.” Ennek következtében először csak a 
hagyományos sampontól megy el a kedvünk, aztán 
már maga a „hagyományos” szó is kezd rosszul csen
geni a fülünkben, végső soron pedig általában a ha
gyományokra is kiterjed ez a negatív értelmezés. 
Vagyis múltunktól, történelmi és vallási identitásunk
tól fordulunk el annak jegyében, hogy azok már nem 
az új világhoz tartoznak, tehát felejtsük el őket nyu
godtan és bátranjépjük át az újonnan kitárt kapukat, 
amelyeken csábítóan mosolyognak felénk az amerikai 
gyorséttermek, divatok, zenék, viselkedési módok, a 
világ legtökéletesebb mosószerei és a zacskós levesek. 
És természetesen a felelőtlenül ígérgető szekták is 
(bár ők még nem reklámozzák magukat a televízió
ban, csak a kezükben tartott szintén multinacionális 
cégek szintén tökéletes termékeit, például az egyik is
mert mosószert). Mi más ez, ha nem intoleráns uni- 
formizálási törekvés? Mi más ez, ha nem agymosás?

Mi pedig, mint változások között élő, „piacgazda
ságivá” alakuló ország polgárai, kitűnő alanyai va
gyunk ezeknek a manipulációknak. Hiszen a korfor
dulók, történelmi változások értékrendváltozásokat is 
hoznak életünkbe. És természetesen sokféle hatás ér 
bennünket, amelyek mind arra csábítanak, hogy őket 
kövessük. Mi pedig ettől a színes forgatagból megszé
dülve kipróbálunk mindent, s igyekszünk a sugallt 
minta szerint alakítani az életünket. Mert nem aka
runk lemaradni, ódivatúvá válni. És örülünk annak, 
hogy egyre több mindent birtokolhatunk, pedig igazá
ból bennünket birtokolnak egyre inkább a hagyomá
nyainkat, gyökereinket, identitásunkat elfelejtetni és 
megtagadtatni akaró erők.

Minden korosztály veszélyeztetve van, de a legna
gyobb hatással mégis a fiatalokra van mindez. Vajon a 
McDonald’s éttermekben ülő, rap vagy techno zenét 
hallgató fiatalok közül hánynak dobban meg a szíve a 
nemzeti himnuszunk hallatán? Hánynak mondják el 
otthon vagy az iskolában, hogy egy olyan nemzet, a 
magyar nemzet tagjai, amely 1100 év alatt olyan érté
keket hozott létre, amelyek az egész világon értékek
nek számítanak? Manapság nem divat ezzel dicseked
ni. Meg nem is nagyon illő... Pedig vannak, lennének, 
akik éppen erről szeretnének beszélni! Csak nincs le
hetőségük rá.

Volt egy kedves hang a Magyar Rádióban. Gimna
zista koromban kedd reggelenként azért keltem hat 
órakor, mert ez a hang ezekről a dolgokról beszélt a 
Reggeli Csúcs című műsorban. Évekig szellemi táplá
lékot jelentettek nekem azok az adások. Az a hang 
más műsoraiban is elmondta, hogy nem biztos, hogy a 
multinacionális cégek agyonreklámozott tömegárui

nak bennünket a reklámok, 
vezetnek a boldogsághoz. Hogy „ahova születtünk, 
oda ezer szállal kötődünk hogy nem Amerika, vagy bár
mi m ás az életünk hanem Magyarország és a Kárpát
medence. Magyarnak születtünk és a magyar nyelvet ta
nultuk meg Édesanyánktól, tehát magyarként kell él
nünk és ezt — minden híreszteléssel ellentétben -  nem 
kell szégyellnünk Hogy nemcsak jelenünk hanem m úl
tunk is van, és hogy jövőnk is legyen, ez rajtunk is áll . 
Ez a hang már nem hallható a közszolgálati rádióban, 
mert ott nemkívánatos személynek minősítették. 
A reklámok és más olyan műsorok pedig, amelyek ha
mis értékrendet sugallnak, amelyek álomvilágba 
akarnak bennünket ringatni, egyre jobban eluralják a 
rádiót és a televíziót, s ezeken keresztül a gondola
tainkat, az életünket is. Észre sem vesszük és már át 
is vettük azokat a mintákat, amelyekkel nap mint nap 
traktálnak bennünket. Hogy ez milyen? Igénytelen és 
alacsony színvonalú. Ahol a legtöbb, mi adható, egy 
csésze kávé, ahol az élet legcsodálatosabb és mindent 
felülmúló értéke egy doboz mosópor.

Ezek után nem csodálkozhatunk, ha templomaink
ban szaporodnak az üresen maradó padok, ha a szü
lők nem Íratják be gyermekeiket a hittanórákra, ha 
nem találjuk meg felebarátunkkal a megfelelő nyel
vet, amikor a hitről akarunk beszélni velük. Mert ez 
sem tartozik bele abba az értékrendbe, ahol az agyon
reklámozott mosóporok, samponok, fogkrémek stb. 
sajátítják ki maguknak megváltásunkat.

Sánta Anikó

A ME VISZ polgári szolgálatost keres, aki
nek feladata Bárka-munka és irodai kisegítés 
lenne. Jogosítvánnyal rendelkezők előnyben 
részesülnek. Jelentkezés: Csorba Gábor, tel.: 
113-8925. Ügyeleti idő: H-Sz-P: 9-12, és K-Cs: 
16-19-ig. Cím: 1085 Budapest, Üllői üt 24.

Megkésett beszámoló
Már néhány éves múltra tekint vissza a német Ke

resztyén Ifjúsági Egyesület és a MEVISZ külügyi 
szakcsoportja által közösen szervezett táborok törté
nete. Évről évre több fiatal utazhat Németországba, 
hogy az ottani táborokon részt vehessen. 1995-ben 31 
magyar fiatal vehetett részt ilyen táborokban, s egy 15 
fős német lánycsapat érkezett Magyarországra.

Az ilyen alkalmaknál fontos szerepet játszik a bib
liaolvasás, az egymásra figyelés, de helyet kapnak a 
vetélkedők, a közös játékok s a néhánynapos túrák is.

A magyarok részvételi költségét a német fél állta, 
sőt az elmúlt esztendőben a Művelődési Minisztéri
um Központi Ifjúsági Alapja is nyújtott anyagi támo
gatást.

S hogy minderről miért éppen most, télvíz idején 
írok? M ert az emlékezés mellett -  hála Istennek -  
előre is tekinthetünk. 1996-ban ismét lesznek közös 
németországi táborok. Nyáron újból várjuk azon 
14-17 éves lányok és fiú k  jelentkezését, akik németül 
társalgási szinten már jól beszélnek. Az alábbi idő
pontok között lehet választani:

1996. júl. 18.-aug. 1. / fiútábor 
1996. aug. l.-aug. 13. / lánytábor 
1996. aug. l.-aug. 26. /  lánytábor 
1996. aug. l.-aug. 13. /  fiútábor 
1996. aug. 2.-aug. 16. / fiútábor 

Jelentkezés (név, lakcím és -  ha van -  telefonszám 
feltüntetésével), valamint bővebb felvilágosítás: 

dr. Novák Éva (9023 Győr, Szigethy A. út 68.) 
Jelentkezés határideje: 1996. április 10.

A bábjátéknak köze van a templomhoz
A  kőbányai Kápolna Színpadon, a templom alagso

rában zajlott le február 18-án a IV . T e m p l o m i  
B á b j á t é k o s  T a l á l k o z ó .  Három helyszínen 11 
fővárosi és vidéki bábjátszó csoport mutatta be műsorát, 
tanult egymástól.

A  találkozót d  r. H a  r m a t i  B é l a  püspök szavai 
nyitották meg aki cím ünk mondatával kezdte beszédét.

Radics Rita „saját magán” mutatott be egy betlehemes 
játékot

Itt a bábokkal adunk át valami mondanivalót. Ez is a 
kommunikáció egyik eszköze. Jó lenne, ha sok helyi 
bábkör lenne. Ez is egy területe a gyülekezeti tevékenyke
désnek. Tanuljunk, adjunk elő, minél többet és többször, 
hogy ezzel is tanítsunk! Azért is jó  ez a tevékenység mert 
bizonyítja, hogy nem kellenek „nagy pénzek” -  kis keret
ben, kis pénzzel, a lehetőségek okos kihasználásával, 
kétkezi munkával is lehet tovább adni valamit.

Nagy Szent Gergely bevezető elmélkedését Dob- 
szay László, Török József, Pásztor János, Szabó István 
és Máté János cikkei követik. A szerzők különböző 
szempontból tárgyalják az egyházzene és liturgia kap
csolatát. Szendrei Janka és Fekete Csaba írása után 
Christoph Wolff: „Az orgonahangzás eszményének 
zenetörténeti változásairól” című előadásának szer
kesztett változatát olvashatjuk. Ebben a számban je
lent meg Trajtler Gábor: Orgonaismeret című munká
jának ajánlása is.

Ahogyan az Evangélikus Élet hasábjain korábban 
is jeleztük, ez a szám már tartalmazza az egyes fele
kezetek kántorait megszólító kántorlapokat is. Az 
„Evangélikus Kántorlevél” „Beköszöntő”-jét Tirajtler 
Gábor írta. Bencze Gábor az elmúlt nyári kántorkép
ző tanfolyamok tapasztalatait összegzi, és vele ké
szült az a beszélgetés is, melyből a kelenföldi gyüle
kezet sokrétű egyházzenei életéről kap tájékoztatást 
az olvasó. Johann Gyula „Pali bácsi” című írásában a 
tamási gyülekezet vak kántoráról emlékezik, aki 50 
éven keresztül halálig tartó hűséggel végezte szolgá
latát. A  következőkben Uwe Karsten Goss őszi ma-

A  találkozót a bábjátékos tevékenység „megszállottja” 
A b  a f f y  Z s u z s a n n a ,  az Evangélikus Bábszínház 
vezetője rendezte meg munkatársaival együtt. A z egész 
délután tartó bemutatókat stúdióbeszélgetés zárta, me
lyen L e n g y e l  P á l ,  a Budapest Bábszínház művé
szeti vezetője -  aki végignézte a bemutatókat -  adott ta
nácsokat és útmutatást a további munkához. Reméljük, 
hogy sokan kaptak indíttatást ezen a délutánon hasonló 
tevékenységre.

gyarországi koncertjeiről, Bach műveinek Deák téri 
előadásairól és felújított evangélikus orgonákról ol
vashatunk.

A Magyar Egyházzene folyóirat előfizetési díja egy 
évre 800,— Ft, megrendelhető — visszamenőleg is — a 
szerkesztőség címén: Budapest 1093 Lónyay u. 3. 
V/2.

F.G.

GÉM ES ISTVÁN ÚJ KÖNYVE:

Tied
„A Káték szerelmese vagyok!” — vallja a szerző 

könyve előszavában, melynek alcíme: Igehirdetések 
és tanulmányok a keresztségről, a bűnbocsánatról, 
az úrvacsoráról. Ezzel a harmadik kötettel vált tel
jessé Gémes István sorozata, melynek első kötete 
„Hiszek” címmel az Apostoli Hitvallás üzenetén ve
zet végig, míg a második kötetj „Igen” címmel a Tíz- 
parancsolat és a Miatyánk mai magyarázatát adja.

így valóban összeáll a lutheri káték tematikája, 
mely keresztyén hitünk fundamentumát adja a har
madik évezred küszöbén is. Itt nincs új a nap alatt, 
igaz az ismert éneksor: „Nem élhet az új nemzedék e 
régi ige nélkül...” De az örök igét, az ősi tanítást új
ra meg újra meg kell fogalmazni a ma nemzedékei 
számára. Különösen is hazánkban, ahol egy-két nem
zedék kiesett a keresztyén tanítás folyamatából. Újra 
kell rakni az alapokat. Ehhez a kemény munkához 
kapunk remek segítséget Gémes István könyveiből, 
ebből a harmadik kötetből is. Az egyházunkban oly 
sokszor emlegetett és nélkülözhetetlen felnőttkate- 
chézis egyik alaptankönyve lehet ez a sorozat. Alkal
mas egyéni tanulásra éppen úgy, mint közös, gyüle
kezeti tanítósorozatok vezérfonalakénti felhaszná
lásra.

Aki hallotta már „élőben” Gémes Istvánt, úgy is
merhette meg, mint akinek eleven igehirdetéseire 
nem lehet nem odafigyelni. Ezt a frissességet szeren
csére a nyomtatott forma is megőrizte. Érezhető, 
hogy nem íróasztal mellett született „papírmunka”, 
hanem élőben elmondott prédikációk, előadások 
gyűjteménye. Részben rádión keresztül is elhangoz
tak ezek a tanító igehirdetések, melyeknek egyik nagy 
pozitívuma, éppen a rádiósműfajban elengedhetetle
nül fontos, lebilincselően színes stílus, tömörség, fe
gyelmezett összefogottság.

Végül hadd idézzem a szerző sorait legújabb köte
tének talányos címéről: tyA könyv címe vallomás akar 
lenni: a keresztségben Isten választott népe sorába kerül
tem. Ott siet segítségemre, hogy életem sikerüljön -  m a
ga az Isten. Gyülekezetében fáradhatatlanul táplál asz- 
talánál-oltáránál -  ugyancsak Isten. Hadd fejezzem ki 
mindezért köszönetemet: tied vagyok, Uram!”

Gáncs Péter

tszm

Megjelent a Magyar Egyházzene legújabb száma



Evangéliumot magyar nyelven, Venezuelában
J i Z i  k  L á s z l ó  npvti'tihe>h>: 1*11. a_T F. . . .

leleszi szolgálatit |  ^ S É S t s z á ^ R B H H  végez 
Elutazása napjának előestéjén beszélgettünk

-  Pályázat 
útján, meghí
vással töltötték 
be a caracasi 
lelkészi állást.
Három évre 
hívtak meg 
s z o l g á la t r a .
Hogyan jutottál 
a pályázat el
nyeréséhez, és milyen körülmények 
közé kerülsz?

-  Az első világháború után más
fél millió magyar „tántorgott ki” 
Amerikába, ezek egy része Vene
zuelába jutott el. Folytatódott ez a 
folyamat a második világháború és 
az 56-os forradalom után is. Ma 
Venezuelában -  így Caracasban is 
I kb. 10 ezer magyar él. Természe
tesen nem mindnyájan evangéliku
sok. Caracas világvárossá nőtt fel, 
itt működik pl. a világ legnagyobb 
metrója. Ezt a fejlődést az olaj tet
te lehetővé.

-  Hogyan szerveződött az evangé
likus egyház Venezuelában?

-  Eleinte a túlnyomóan refor
mátusokból álló közösség az ame
rikai presbiteriánusokat kérte, 
hogy adjanak jogi keretet szerve
ződésüknek, de nem kaptak. 
1949/50-ben fordultak az evangéli
kus egyházhoz, és az LVSZ elis
merte őket. Ekkor az amerikai 
evangélikus egyházból delegálták 
a magyar gyülekezetbe Pósfay 
Györgyöt, aki szervezője volt a kö
zösségnek. Templom, gyülekezeti 
ház, óvoda és könyvtár épült. 
Hosszú ideig ő volt a gyülekezet 
gondozója.

-  A  venezuelai evangélikusok 
természetesen nem csupán magya
rokból toborzódtak. K ik vannak 
még?

-  Vegyes származású a gyüleke
zet, magában Caracasban is. Spa
nyol evangélikusok (a német misz- 
szió működésének eredménye
ként!), németek és lettek alkotják 
a magyarok mellett az egyházat. 
A Venezuelai Evangélikus Egyház 
tehát legalább négy nyelvű. Van 
német és lett lelkész is. A  magya
rok kb. 600-an vannak, és Caraca- 
son kívül is élnek sokan -  szór
ványban.

-  Lesz tehát szórványmunkád ott 
is. Jó lenne ehhez egy gépkocsit is 
szerezni?

-  Igen. Adnak is vadonatúj gép
kocsit és használhatom nyugodtan 
-  még naplót sem kell vezetnem -, 
mert a benzin nagyon olcsó.

-  Kik voltak elődeid a szolgálat
ban?

-  Kétszer három évet teljesített 
Szilas Attila, utóbb pedig Bodrog 
Miklós volt Caracasban. Hazajöve
tele után kb. egy évig a gyülekezet 
tagjai látták el a vasárnapi isten
tiszteleteket, de ragaszkodtak hoz
zá, hogy legyen lelkészük, mert 
többre van szükségük, mint csupán 
a vasárnapi istentiszteletek.

-  Milyen tervekkel indulsz útnak?
-  Bármily furcsán hangzik -  

nem megyek óriási tervekkel. El
határoztam, hogy három hónapig 
nem fogok kezdeményezni, ajánla
ni, csak fülelek, hallgatózom. Az 
identitástudatukhoz tartozik, hogy 
magyarul akaiják az evangéliumot

hallani. Ezt kell szem előtt tarta
nom. Gőg lenne, ha most meg tud
nám mondani, mit fogok „végre
hajtani” közöttük. Egy bizonyos, 
ha mi most kudarcot vallunk, soha 
többet nem hívnak. Ennek tudatá
ban megyünk ki.

-  Van-e ifjúsági és gyermekmun
ka-lehetőség?

-  Igen. Az istentiszteletekkel 
párhuzamosan van vasárnapi isko
la. Ezt feleségem fogja tartani. 
Koffereinkben rengeteg anyagot, 
szemléltető eszközöket, képeket, 
kazettákat is viszünk. Van cserké
szet is, velük is kell foglalkoznom.

-  A z egyházi szolgálat mellett az 
ottani magyarság identitásának erő
sítése is feladatod. Miként gondolod 
ezt a feladatodat ellátni?

-  A szolgálat nyelve ugyan ma
gyar, de pl. a beiktatásom is há
romnyelvű (spanyol-német-ma- 
gyar) istentiszteleten történik 
majd. Arra kell számítani, hogy a 
második és harmadik generáció 
már inkább csak spanyolul beszél. 
Meg kell tanulnom ezt a nyelvet. 
Ugyanakkor komolyan át kellett 
gondolnom azt, hogy a kárpát- 
medencei magyarságon kívül pl. 
az óceánon túl is sok magyar és 
evangélikus él. Egyházunk egy 
komoly kihívásnak tett eleget, 
amikor kiküldenek. Venezuelá
ban megszűnt a magyar külképvi
selet, csupán a napokban válasz
tottak tiszteletbeli konzult. Példa
értékű, hogy a Magyarországi

Volt egyszer egy gyülekezet
Igencsak nehéz megítélni, hogy 

negyvenegynéhány esztendő sok-e 
vagy kevés. Történelmi léptékkel 
mérve minden esetre rövid idő
szaknak számít. Egy ember, egy 
nemzedék életében viszont na
gyon sok ez a majdnem félszázad.
, Hosszúnak bizonyult az Ungvári 

Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Egyház számára is, amelyről sajnos 
csak múlt időben beszélhetünk. Az 
igazsághoz azonban hozzátartozik, 
hogy Kárpátalján az evangélikus 
hitnek nem voltak régen sem olyan 
nagy hagyományai, mint a refor
mátus vagy a görög-katolikus fele
kezeteké.

A múltidő használata pedig in
dokolt. Mégpedig azért, mert pár 
évvel ezelőtt, amikor lehetővé vált 
a templomok újranyitása, amikor 
jogos tulajdonosok visszakövetel
ték szentélyeiket a hatóságoktól, 
kiderült, hogy Ungváron nincs, aki 
visszakérje az evangélikus templo
mot. Az istentiszteletek valamiko
ri rendszeres látogatói közül alig 
maradtak tízen. A többség az évek 
során elhunyt, egy részük templom 
híján beolvadt a református közös
ségbe, vagy a szomszédos ország
ban keresték és találták meg bol
dogulásukat.

Ezért bizonyultak hiábavalónak 
azok az elkeseredett erőfeszítések, 
melyeket az utolsó evangélikus lel
kész fiai tettek a gyülekezet feltá
masztására. Sajnos, azt kell mon
danunk, hogy a gyülekezet meg
halt Matheidesz István lelkészúrral 
együtt.

Evangélikus Egyház Venezuelába 
(és korábban Brazíliába) delegál 
egy lelkészt. Ezekért az ott élő 
magyarokért különös felelősséget 
érzek -  felekezeti különbség nél
kül.

-  Milyen szívvel készül Judit asz- 
szony, mint anya és papné erre a 
nagy útra?

-  Most nehéz szívvel búcsúzom 
édesapámtól (Józsa Márton) és a 
család többi tagjától. Ha már ott 
leszünk, remélem, jó lesz. Nem 
lesz „állásom”, de sok munka vár a 
gyermekek között és a „magyar 
ház” háziasszonyaként. Ugyanak
kor gyermekem nevelésével is fog
lalkoznom kell. Hanna német ma
gániskolába fog járni, tehát nyel
vet kell tanulnia. Abban az iskolá
ban féljem tanít majd német nyel
ven hittant, és ezért a szolgálatáért 
felvették ingyenes tanulónak Han
nát.

-  M it szól a kis Hanna ehhez a 
nagy úthoz? Tudod, hová mégy?

-  Igen. Messzire, de a szüleim
mel. Viszek sok játékot, talán lesz 
sok új barátom, de legjobban a 
tengernek örülök, és annak, hogy 
csigákat gyűjthetek.

-  Mit üzensz búcsúzóul? -  kér
dem zárókérdésként Bizik László
tól.

-  Ha valaki gondol majd ránk, 
kérem, hogy ne csupán hármunk
ra, hanem a gyülekezetre és az 
ügyre gondoljon. Találkozzanak 
gondolataink és fohászaink az At
lanti-óceán felett.

-  Köszönöm a beszélgetést, Is
ten áldja meg utatokat, küldetése
teket.

Missziós lelkész
A helyzet jobb megértése végett 

vessünk egy pillantást a múltba, a 
hívek visszaemlékezései és egy 
nemrégiben kezembe került könyv 
segítségével. Az 1793-ból szárma
zó okmány tanúsága szerint az 
ungvári evangélikusok ősei java
részt a Szepességből (mai Szlová
kia) vagy a felvidék más helyeiről 
telepedtek át, magukkal hozván 
vallasszeretetüket, egyházhűségü
ket.

Az istentiszteleteket.,a hívek 
egyikének házában tartották, míg
nem a testvéregyház mindenkori 
lelkésze a református templomban 
látta el lelki gondozásukat. Gyöke
res változások történtek a missziós 
lelkész érkezésével, aki közvetlen 
teendőinek elvégzésén túl hatal
mas odaadással szervezte és taní
totta az ifjúságot, felállította Ung
váron az első lutheránus oltárt, fel
ébresztette nyájában a templom
építés gondolatát. Az ötletet tett 
követte. Az első világháború kitö
rése miatt, illetve pénz híján a 
megkezdett építkezést tíz évre el 
kellett halasztani. De 1924 novem
berében végül is sor kerülhetett a 
Dombalja utcát ketté szelő 
Drugeth tér parkjában meghúzó
dó gótikus stílusú templom fel
szentelésére. Tegyük hozzá, hogy 
tervrajzát a gyülekezet egyik tagja, 
Kavasch Ernő, az akkori idők leg
jobb ungvári építésze készítette.

Az evangélikus nőegylet megala
kulásával nagyszabású, igazi egyhá
zi és kulturális élet kezdődött. 
A templomi hangversenyekre, val-

Tóth-Szöllős Mihály

Ungváron tízen maradtak
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NAGYCSÜTÖRTÖK IGÉJE
AZ IMÁDKOZÓ JÉZUS
Mt 26,36-46

Jézus váltsághalálának előesté
jén vagyunk. A passió lassan eléri 
célját, mikor is Jézus megengedi, 
hogy bármit megtegyenek Vele. 
Ehhez azonban erőre, lelki erőre 
van szüksége. Miután tanítványai
val elfogyasztotta a páskavacsorát 
és megkötötte az új szövetséget, 
„dicséreteket énekelve kimentek 
az Olajfák hegyére”. Arra a helyre, 
ahol gyakran megfordultak. Péter 
fogadkozása után tovább indultak 
a hegyoldalon. Megérkeztek arra a 
helyre, melyet Gecsemánénak hív
tak. Ez a név magyarul annyit je
lent: „olajprés”. Az Olajfák hegye 
ma sokkal kopárabb, növényekkel, 
fákkal gyérebben benőtt, mint két
ezer évvel ezelőtt. Sokkal keve
sebb olajfa található ma rajta, mint 
egykor. Mégis Isten jelként úgy 
rendelte, hogy ma is látni azokat 
az ősi olajfákat, melyek alatt Jézus 
imádkozva felkészült a nagypénte
ki haláltusára. S nem csak látni 
azokat, de ma is nyílnak, zöldell
nek átellenben Jeruzsálem szívé
vel. Jézus rálátott a szent városra, 
a templomtérre, az Antonia-erőd- 
re. Ki tudja, mi mindenre gondol
hatott?! Maga mellé vette három 
bizalmasát: Pétert, Jakabot és Já
nost, akikkel félrevonult annak 
idején a megdicsőülés hegyére. 
Kérte őket, tartsanak vele, es vir- 
rasszanak. Majd kissé odébb men
ve, arcra borulva imádkozott, 
megszólítva az Atyát, amint azt a 
Miatyánkban tanította.

Az imádkozó, könyörgő Jézus 
áll előttünk. Az a Jézus, aki így 
gyűjt erőt minden fontos tette 
előtt. Ezt tette, félrevonult és

imádkozott, mielőtt megkezdte 
volna nyilvános működését, mie
lőtt elindult volna a messiási kül
detés útján. Félrevonult a pusztá
ba, böjtölt és imádkozott, így 
gyűjtve erőt megváltói művéhez, 
mely ezen az estén elérkezett te
tőpontjához. Ez a Jézus a mi 
Urunk, a világ Megváltója, aki ma 
is imádságra, virrasztásra és éber
ségre hív mindannyiunkat. Vajon 
ki milyen tanítványnak bizonyul? 
Ébernek, kitartónak, hűségesnek, 
bátornak, reménnyel telinek? 
Vagy mint a három kiválasztott: 
fáradtnak, értetlennek, fogadko- 
zónak, lustának, csalódottnak, le- 
vértnek? Ők az új szövetség meg
kötése után és az új szövetség 
megpecsételése között elaludtak. 
Mi, akik mind ezek után vagyunk, 
merítünk-e bátran ebből az új for
rásból? Jelent-e erőforrást szá
munkra az úrvacsora, Jézus teste 
és vére? Hisszük-e, hogy ez a leg
tisztább, legszentebb és legszemé
lyesebb szolgálata Krisztusnak eb
ben a sebekkel teli világban, mely 
nem a kiszolgáltató személyétől, 
hanem hitünktől, meggyőződé
sünktől, Krisztushoz való kapcso
latunktól függ?

Ma a gödöllői és veresegyházi 
oltárképekhez hasonlóan sok 
templomunk oltárképe életre kel, 
prédikál az imádkozó Jézusról. 
Arról a Krisztusról, aki nemcsak 
egykor a Gecsemáne-kertben mint 
„fájdalmak férfia, betegségek is
merője” imádkozott, de ma is 
imádkozik és könyörög mind- 
annyiunkért. Ámen.

Blázy Árpád

IMÁDKOZZUNK EGYÜTT 
LUTHERRAL!

Uram! Igaz ugyan, hogy nem va
gyok méltó arra, hogy hajlékomba 
jöjj, mégis nagyon rászorulok segítsé
gedre és irgalmadra. Te magad hívsz 
asztalodhoz és Te magad szólsz hoz
zám méltatlanhoz: hogy elnyeljem 
minden bűnöm bocsánatát Tested és 
Véred által, amikor a szentségben 
eszem és iszom. Jó Uram, a Te igéd 
igaz, ebben nem kételkedem, ennek 
alapján eszem és iszom Nálad. Hadd 
történjék velem minden a Te igéd sze
rint, Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. április 4.
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NAGYCSÜTÖRTÖKÖN a liturgi
kus szín: fehér. Az oltári ige: Jel 3, 
20-21; az igehirdetés alapigéje: Mt 
26,36-46

Magból nő az új élet
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat böjti felhívása

lásos estekre kiváló szónokokat, 
énekeseket hívtak meg, színtársu
lat működött. Az egyház ekkor élte 
fénykorát. De jött a háború!

Á szovjet éra vallásüldöző poli
tikája a többi gyülekezettel egye
temben utolérte az evangélikus 
közösséget is. Az utolsó evangéli
kus lelkésznek a templom tőszom
szédságában élő fia szívbemarkoló 
szavakkal mesélte, hogy a parókiát 
lövöldözések árán foglalták el és 
telepítették be idegenekkel, hogy 
édesapját többízben is megfenye
gették ,^  család állandó rettegés
ben élt. Égy reggelre nyoma ve
szett a harangnak, a kegytárgyak
nak, a muzeális értékű harmóni- 
umnak. Felső utasításra a tornyot 
lebontották, hogy ne szúrja a 
szemközti Tisztek Házában sűrűn 
tartott rendezvényeket látogató 
funkcionáriusok szemét.

Könyvtár is volt
A templom eleinte üresen tá

tongott. De, hogy hasznát lássák, 
könyvtárrá alakították át, amikor 
pedig az egyetem használatába ke
rült, edzőteremnek rendezték be. 
Az épület állaga romlott, a gyüle
kezet tovább apadt.

A még élő néhány hívő számára 
mindenesetre fájó, hogy a templo
mot végül is egy másik gyülekezet 
kapta meg, amely nem magyarul 
tartja istentiszteleteit. Legyen azon
ban vigasztalójuk az a tudat, hogy a 
szentélyt ismét rendeltetésszerűen, 
az Isten házaként használják.

A kitatarozott kecses épület, ha 
nem is nyerte vissza eredeti szép
ségét, de újra dísze, egyfajta jelké
pe a környéknek.

Pálfy Julianna

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat a húsvéti ünnepkör 
előtti böjti időszakban felhívást 
tesz közzé, hogy régi és új adomá
nyozói támogatásával is segítse 
két, frissen indított akcióját.

Szarajevói magyar családok 
megsegítésére

A program 212 család, 410 sza
rajevói magyar háború utáni kö
rülményeinek javítását tűzte ki cé
lúk -n* »,«*»',;..........

A  békemegállapodás után a vá
ros lakóinak hétköznapi élete las
san visszatérhet a régi kerékvágás
ba, de az ott élőknek munkalehe
tőség hiányában számos nehézség
gel kell szembenézniük.

A legsúlyosabb testi-lelki fájdal
mak a kiszolgáltatott idős, beteg 
embereket és a 14 év alatti gyer
mekeket sújtják. Az egyesületbe 
tömörült magyarok Egészségügyi 
Bizottsága gyógyszereket kért a 
Szeretetszolgálattól.

A felnőttek rendszeres jövede
lemszerzéséhez átmeneti megol
dásként varró-, kötő-, cipőjavító
gépek adományozásával tudja a 
Szeretetszolgálat munkához jut
tatni a dolgozni vágyókat.

Vetőmagprogram a hazatérők
nek Boszniában

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat több éves helyi tapasz
talattal rendelkezik Északkelet- 
Bosznia-Hercegovina segélyezésé
ben. A békés élet szükségleteihez

igazodva, térségismerete alapján 
alakította ki programját.

Munkatársai bijeljinai képvise
letükön keresztül többféle vető
magot és gabonamagot osztanak 
ki a földdel rendelkező nagycsa
ládoknak, hogy az emberek hábo
rú után jelentkező, kiábrándult 
szemléletét élettel töltsék meg, és 
terméshez juttassák az éhezőket. 
A program tartalmaz újjáépítési 
feladatokat is, eszerint részleges 
félújítási munkákkal családi háza
kat hoznak lakható állapotba. 
A Szeretetszolgálat élelem- és tisz
tálkodási családi egységcsomagok 
osztásával enyhíti a lakosság és a 
menekültek nyomorát.

A  Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat mindamellett folytatja 
hazai szociális munkáját is, buda
pesti, debreceni és miskolci köz
pontjaiban.

Aki segíteni szeretne, pénzado
mányát a
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bankszámlaszámra fizetheti be. 
A  Szeretetszolgálat kérésre csek
ket küld. Az adományozók a befi
zetett összegről igazolást kapnak, 
amely felhasználható az adóked
vezmények igénybevételéhez.

Ezért fontos, hogy az adomá
nyozó olvashatóan töltse ki a csek
ket.
VELÜNK EGY JOBB VILÁGÉRT 

MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT

Nagypénteki alázatunk
Keresztek

„Havas Krisztus-kereszt az erdőn 
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi em lék... ”
(Ady: Krisztus-kereszt az erdőn.)

Ki ne ismerné ezt a képet? Ki ne látott volna útszé- 
len elhagyott, időrágta feszületet? Falvak határait őr
ző, áhítatra intő kereszteket? S előttük elhaladó, fe
keteruhás asszonyok keresztvetéseit, imára kulcsolt, 
ráncos kezeit? Arcukon a krisztusi megváltás szívük
ből fakadó, örök, tántoríthatatlan hitével?

Mást jelentenek nekünk, evangélikusoknak!
Mást jelentenek?
Mint Ady apjának, aki, azon a — versben idézett 

szános, téli utazáson -

„még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,

Vagy a költőnek, aki így ír magáról:

„Én meg az apám fia voltam, 
Ki únta a faragott képet. ”

Nem, én nem fogadom el a „két nyakas, magyar 
kálvinista” magatartását. Nem vetek keresztet, mert 
nem ezt tanította nekem evangélikus családom es kő
szegi iskolám.

De a keresztet lelkem mélyéből tisztelem.
A keresztnek története van. Az emberiség régóta 

ismeri. A  két, egymást metsző vonal, vagy leggyakrab
ban derékszögben egymásra helyezett fa mar az ős

korban is szerepelt, valószínűleg valamilyen rejtett 
szimbólumként.

Használták keresztre feszítésre már a régi népek. 
Föníciaiak, karthágóiak, egyiptomiak, rómaiak.

Az ókorban a keresztre feszítés a halálnemek leg- 
alantasabb módja volt. Főleg a latrokat, gonosztevő
ket illették ilyen megtorlással bűneikért. Odakötöz
ték őket, vagy rászögezték testüket a keresztre. Halá
luk szívbénulás következtében állt be, néha két-há- 
rom napi szenvedés után. Életük megszűnését gyak
ran végtagjaik eltörésével siettették. A keresztre fe
szítést megelőzte a korbácsolás.

Ezt olvassuk a Bibliában Krisztus kínhalálának le
írásaiban is. Mind a négy evangélista beszámol róla. 
Legrészletesebben János, akinek az elbeszélése a 
képzőművészeti alkotások legtöbbet használt forrása.

Az őskeresztények az első századokban, az akkor 
még szokásban lévő szégyenletes halálbüntetést lát
ták megfogalmazódni a keresztben. Ezért helyette tit
kos jeleket alkalmaztak. Például horgonyt, halat. 
Csak Constantinus császár e jelben aratott győzelme 
után tekintettek rá úgy, mint a megváltás szimbólu
mára. Mint Krisztus értünk elszenvedett, bűneink 
büntetését átvállaló cselekedetére. Majd a halált le
győző feltámadására. Isteni diadalára.

így lett a kereszt a kereszténység legfontosabb jel
képe. Viselték a kereszteslovagok a ruháikon. Hord
ták papok körmenetek élén. Emelték magasba két
ségbeesett hívők bajok és járványok idején. Szögezték 
templomkapukra. Tették oltárokra. Állították szeret
teik sírhalmára. Függesztették otthonaik falára.

Az V. századtól kezdték ábrázolni a keresztet 
Krisztus alakjával. Ezek a feszületek. Eleinte még

mint élő személyt mutatták be rajtuk a Megváltót és 
csak a XI. századtól vált szokássá a halott Krisztus áb
rázolása. A  kereszt közelében a képzőművészetben 
rendszerint látható Mária, Mária Magdolna és János, 
a szeretett tanítvány. A feszület tövében gyakran ott 
áll Ádám és Éva is, mint a megváltott emberiség jel
képei.

Sokfélé keresztet ismerünk. Csak néhány közülük: 
van római kereszt, görög kereszt, András kereszt, Szt. 
Antal kereszt. Ismerjük a máltai keresztet. Láthatjuk 
napjaink háborúiban, nyomorúságaiban a segítés és a 
szeretet megnyilvánulásaként, a világ minden táján.

Vannak keresztek, melyek láthatatlanok. Amelyek 
bennünk vannak. Á sorsunkban hordozzuk őket. 
Ezek a szemek elől elzárt, titkos terheink. Vonszol
juk őket, a mi külön keresztutunkon, a mi Via Dolo- 
rosánkon. Valamennyien. Hittel vagy hitetlenül. 
Emelt fővel vagy roskadozva a súlyuk alatt. Elfogad
va vagy lázadozva ellenük. De meg nem szabadulva 
tőlük.

Csak a hit által.
Amikor cipeljük őket, görnyedt háttal és megtört 

lélekkel, testi és lelki fájdalmak között, nézzünk a ke
resztre!

A nagypénteki keresztre!
Mert végül is mindenki megtérhet. Előbb vagy 

utóbb. De a halála perceiben mindenképpen. Idővel 
ránk száll a keresztyéni alázat adománya!

Mint Adyra, aki sok idő elmúltával a hetyke dalolás 
után így ír a Krisztus-keresztről:

„Húsz éve elmúlt, s gondolatban 
Ott röpül a szánom az éjben 
S amit akkor elmúlasztottam,
Megemelem a kalapom mélyen. ”

Lenhardtné Bertalan Emma

A
Kedvcsináló egy Aprily Lajos 

irodalmi délutánhoz
Mikor K o n d o r  B é l a  festőművész elkészítette az 

egyik Áprily-kötet védőborítójának illusztrációját, elra
gadtatott hangon foglalja össze véleményét a költőről és 
életművéről:

-  N em  l á t t a m  e m b e r b e n  l e f e g y v e r -  
z ő b b  t i s z t a s á g o t !  A n g y a l - t i s z t a  v o l t  és  
e b b ő l  a z  a n g y a l - t i s z t a s á g b ó l  m a g a s  
k ö l t é s z e t e t  c s i n á l t .  C s a k  a z u t á n  e l  ne  
f e l e j t ő d j é k ,  h o g y  i l y e n  k ö l t ő  i s l é t e 
z e t t !  -

Mi, a Budahegyvidék lelkes irodalombarátai is tenni 
akarunk azért, hogy Aprily -  az értékromlások és ér
tékválságok ezredvégi éveiben -  ne váljon a feledések és 
a devalválási kísérletek áldozatává.

Miért választottuk őt idén -  az 1994-es Reményik 
Sándor és az 1995-ös Arany János nagy sikerű irodalmi 
délutánjaink után -  vizsgálódásaink alanyának? Miért 
tartjuk figyelemre méltónak költészetét?

Ez az a költészet, melynek alaptörvénye a hajlíthatat- 
lan szelídség etikája. Nagyszerű szintézis ez a vaskos 
kötetnyi költészet; az emberség a természetélmények és 
a hamar felismert, élete végéig vallott, hirdetett teremtő, 
örök, isteni rend nagyszerű szintézise.

Emberségünket, lelkünket szólítja meg. Jobbak, böl- 
csebbek leszünk általa. A z ő  szemével kezdjük látni az 
évszakok váltakozását, a fázó cinkét, az őszi lombok 
színét, a teremtett világ beszédes csendjét, a fecsegő 
patakok csobogását, a tavasz érkezését zengő csatornák 
hangját. A z ő  szavai nyomán keresztyénebben tudjuk 
várni az öregkort s a szép elmúlást is. Boldogok va
gyunk, hogy beszélhetünk róla, hogy megszólaltathatjuk 
körünkben a költeményeit.

Csománé Forgács Emma
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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 Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást 

mondott és megtörte, odaadta nekik és ezt mondta: 
„Vegyétek, ez az én testem.” Azután vette a poha
rat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mind
nyájan, és ezt mondta nekik: „Ez az én vérem, a szö
vetség vére, amely sokakért kiontatik.” M kl4,22-24 
(3Móz 26,9; Jn 12,12-19; Fii 2,5-11; Zsolt 88). 
A mindennapi táplálék, amelyet magunkhoz ve
szünk, testi szükségleteinket elégíti ki. Mi mindent 
megteszünk, hogy megszerezzük. Krisztus teste és 
vére legalább ennyire fontos, hiszen az örök életre 
tart meg bennünket. Megteszünk-e mindent azért, 
hogy ennek a tápláléknak részesei lehessünk?
HÉTFŐ Pál írja: Tbdjuk, hogy nincs bálvány a vilá

gon, és hogy Isten sincs más, csak egy. lKor 8,4 (Ézs 
37,16; 2Móz 12,3-14.21-28; Mk 14,53-65). Nincs 
bálvány? A mai ember istenei a vagyon, a hírnév, a 
tekintély, a szépség stb. De vajon élő istenek-e 
ezek? Nem éppen akkor hagynak-e cserben, amikor 
a legnagyobb szükségünk lenne segítségükre? Egy 
Isten van, aki ezt a világot teremtette, egyetlenegy 
van, aki Fiát küldte, hogy megváltsa az emberiséget. 
Ez az egy személyesen lép ki az ismeretlenből és ad
ja tudtul mindenkinek szeretetét.
KEDD Isten minden teremtménye jó. lTim 4,4 

(Zsolt 102,26; Jn 12,27-33; Mk 14,66-72). A Terem
tő maga is elégedett alkotásaival. A teremtés során 
„látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó” 
(lMóz 1,31). Szomorú és reményvesztett világunk
ban nyissuk ki a szemünket és vegyük észre, hogy 
mennyi szépség van Isten teremtésében! Egymás
ban is ne csak a rosszat lássuk meg, hanem kutassuk 
és fedezzük fel a jót is.
SZERDA Nagy az ereje az igaz ember buzgó kö

nyörgésének. Jk 5,16 (lM óz 18,30; Mik 3,9-12; Mk

15,1-15). Könyörög egy anya az orvosnak: Mentse 
meg a gyermekemet! Könyörög a koldus az utcasar
kon pár fillérért, hogy valami csekély élelmet vehes
sen magának. Gyakran sikertelenség koronázza eze
ket a kéréseket. A mienket is. Pedig attól kérünk, 
aki mindent megadhat, ahhoz könyörgünk, aki az 
imádság meghallgatását ígérte. Tálán a buzgósá- 
gunkkal van probléma(?)!
CSÜTÖRTÖK Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné 

tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 
2Kor 5,21 (Zsolt 145,9; 2Móz 24,3-11; lKor 
11,23-32; Mk 15,16-23). Isten igazsága vagy, testvé
rem! Mi által lettél azzá? Krisztus magára vállalta 
bűneidet. Ha feléd nyújtott kegyelmét elfogadtad és 
tovább is adtad/adod, Isten igazsága vagy, testvérem.
PÉNTEK A százados, aki vele szemben állt, látta, 

hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az 
ember Isten Fia volt!” Mk 15,39 (Ézs 63,19; lMóz 
22,l-18a; 2Kor 5,14b—21; Mk 15,24—43). A kereszt 
tövében, nagypénteken nem tanítvány szájából 
hangzik a bizonyságtétel, aki napról napra Jézussal 
volt, nem is olyan ember szájából, aki hallotta beszé
deit vagy látta csodáit. Egy pogány ember, egy szá
zados ismeri fel a kereszten szenvedőben Isten Fiát. 
Nem tudjuk, ki mikor jut el erre a felismerésre, 
ezért ne mondjunk le egyetlen emberről sem, ha
nem hirdessük számára az evangéliumot.
SZOMBAT .Többé tehát ne ítélkezzünk egymás fe

lett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvé
reteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. 
Róm 14,13 (Zak 7,9; Jón 2,3-10; Mk 15,42-47). Pál 
apostol intését vegyük nagyon komolyan. Életeket 
tehetünk tönkre ítélkezésünkkel. Tanuljunk Luther
től: mondjunk jót felebarátunkról. Nem azért, mert 
ezáltal embereknek akarunk tetszeni, hanem azért, 
mert Isten tetszésére akarunk élni, aki ismeri és szá- s 
mon tartja a gondolatainkat is.

Megyaszai Enikő

Merjünk kegyelmet kérni!
Az Olajfák hegyére vezető úton 

történtek halványan a Cézárea- 
Filippi környékén végbement ese
ményekre emlékeztetnek: Péter itt 
is Jézus mellé tolakszik. Isten aka
ratának teljesítésében, a helytállás
ban, az eljövendők vállalásában fel 
akar nőni Jézushoz. Szándékát két 
mondata érzékelteti: „Ha mindenki 
tXteghotránkozik benned, én soha 
meg nem botránkozom”, és: „Ha 
még is kell halnom veled, akkor sem 
tagadlak meg”. (Mt 26,33.36) Péter 
Jézus nagyságában akar részesed
ni, társai leértékelésének az árán. 
Igaz, azok sem különbek nála, hi
szen az evangélista szerint „ugyan
így beszélt a többi tanítvány is”.

Ugyanígy beszélünk mi magunk 
is. Úgy gondoljuk, valamilyen ala
pon -  hitünk, kegyességünk, ke- 
resztyénségünk, vagy valami más 
alapján -  keresztúti társai lehe
tünk Jézusnak, kiemelkedve kor- 
társaink közösségéből. Jézus ke
resztjének páratlan volta azonban 
megakadályoz minket ebben. Az 
mindenféle emberi nagyság, el
szántság és hősiesség végét jelenti.

Semmiféle belőlünk fakadó embe
ri érték nem tud felemelni Jézus 
nagyságához. Az ő nagysága 
ugyanis az, hogy tud kiszolgálta
tottá, kicsivé lenni a kereszten. 
Nem ő volt az egyetlen, akit ke
resztre feszítettek (ebben is jelent
kezik kicsisége), de egyedül az ő 
keresztje hozott megoldást a bű
neink miatt Létrejött és állandósult 
problémákra (ez pedig keresztjé
nek-nagysága): Mennyire más ez; 
mint a miénk! Naponta tapasztal
hatjuk, hogy „naggyá” váló embe
rek hogyan lesznek kiszámíthatat
lanná, megbízhatatlanná, önma
guk felmagasztalóivá. Jézus azon
ban kiszámítható. Feltétel nélkül 
bízhatunk benne. Nem gondol ön
magára. Nem önző érdekek szol
gája. Ebben a magatartásában em
ber képtelen követni őt.

Más oka is van azonban annak, 
hogy senki sem léphet Jézus mellé 
a kereszt felé vezető úton. Egysze
rűen az, hogy ott csak egyetlen ki
jelentés igaz és elfogadható: Jézus 
értünk cselekszik! Egyedül az ő 
tettein és engedelmességén van a

hangsúly. Egyedül csak annak van 
hatása sorsunkra és életünkre. 
Csak ő tudja megszerezni nekünk, 
amire szükségünk van, mi nem te
hetünk érte semmit. Jézus kereszt
je ajándékainak mi csak elfogadói 
lehetünk. A kegyelem koldusai va
gyunk, semmi mások!

Természetesen kérdés, hogy így 
vélekedünk-e, hiszen ez a látás
mód számunkra aligha rokonszen
ves. Péter szavait: „Ha mindenki 
megbotránkozik- benned... ”, ez . a 
mellékzönge kíséri: „Gazdag va
gyaid'' meggazdagodtam...” ' (Jél 
3,17.) Tiltakozunk ellene, de belő
lünk sem hiányzik ez a meggyőző
dés. A „nyomorult, szánalmas, sze
gény, vak, mezítelen” vagyok val
lomása az Isten előtti gyónás 
őszinteségével nem tud a szívünk
ből feltömi. Nem szívesen ismer
jük el, hogy tehetetlenek, remény
telenek, elveszettek vagyunk.

Ha mégis megtennénk, imád
kozni kezdenénk: „Jézus, emlékez
zél meg rólam... ” Erre az imádság
ra lenne válasz. ígéretes, életet je
lentő, ahogyan egyszer már el
hangzott a keresztről: „...velem  
leszel...”

Bohus Imre

QUID EST VERITAS?
Mt 27,31-50

Mi az igazság? -  kérdezte egy
kor Pilátus Jézustól, nem sokkal 
kereszthalála előtt. Azt hitte, ő 
tartja kezében Jézus sorsát, holott 
az emberiség történetének legsö
tétebb napján minden úgy történt, 
ahogy az Isten elrendelte és jónak 
látta. Nem mindenki figyelt fel 
egyformán Jézus kereszthalálára. 
Nem mindenkinek jelentette 
ugyanazt Krisztus keresztje. Nem 
állt meg az élet, „nem állt le a for
galom”, mint ahogy ma sem. Nem 
piros betűs ünnep Nagypéntek. Az 
élet látszólag ugyanúgy megy to
vább, mint más hétköznapokon. A 
diákok iskolába mennek, a felnőt
tek munkahelyeikre, az üzletek
ben, piacokon ugyanúgy zajlik az 
élet, mint egyébként. Valahogy így 
lehetett egykor Jeruzsálemben is. 
Sokan csak utólag értették meg, 
hogy mi is történt valójában, s mi
ért éppen így kellett mindezeknek 
megtörténnie.

Igénkből egyértelműen kiderül, 
hogy Krisztust nem a vak végzet 
juttatta a keresztre. Ibd ta jól, mi 
vár reá, s mi a küldetése. Tudta jól, 
az ő útja az engedelmesség útja. A 
keresztyén ember ezt végiggondol
va, erőt meríthet Urától a sokszor 
életadta értelmetlen szenvedés, 
nyomorúság közepette. Nekünk 
olyan Krisztusunk, Megváltónk és 
egyedüli Közbenjárónk van, aki 
nemcsak tanított, segített, gyógyí

tott és új szövetséget kötött, de 
meg is pecsételte azt saját életével. 
Krisztus nagypénteken a golgotái 
kereszten a passió csúcspontján 
testével és vérével szolgált nekünk 
és az egész emberiségnek. Krisztus 
nem uralkodni jött, nem ámítani, 
nem félrevezetni, nem izgatni, de 
életével példát adni, bátorítani és 
teljesíteni mindazt, ami az Atyától 
reá bízatott.

Érdekes megfigyelnünk ugyan
akkor, hogy az evangéliumi beszá
moló nem részletezi Jézus haláltu
sáját, agóniáját. Nem részletezi, 
mert nem ennek hangsúlyozásával 
akar bennünk részvétet, sajnálatot, 
szánalmat kelteni. Jézus nem egy 
tragikus sorsú hős, akinek mártír- 
ságát, szenvedéseit magunkon, tes
tünkön kellene gyakorolnunk. 
Gondolhatunk itt azokra a fanati
kus, magukat keresztyénnek val
lókra, akik a Fülöp-szigeteken év
ről évre Nagypénteken keresztre 
feszítik magukat, s így emlékeznek 
meg a Megváltó haláláról. Vannak 
közöttük, akik életük során néhány 
percre többször is keresztre feszí
tik magukat, mások kétméteres ke
resztet cipelnek, vagy éppen véres
re korbácsolják önmagukat, jelez
ve, mennyire megérintette őket 
Krisztus szenvedése. Krisztus 
azonban nem azért engedte meg, 
hogy azt tegyenek Vele a rómaiak 
és ellenségei, amit jónak láttak. Jé

zus keresztje Isten üdvösséget szer
ző cselekedete, melyet nem megis
mételnünk kell újra meg újra, ha
nem elhinnünk, elfogadnunk, és 
előtte leborulnunk.

Kinek mit jelent Krisztus ke
resztje? A templomtornyok üres 
feszületéi szerte a világon ugyan
azt hirdetik, amit Domenico Feti 
töviskoszorús Krisztus-képe alján 
meg is fogalmazott: „Ezt tettem 
érted. Te mit tettél értem?” Ez a 
festmény változtatta meg a fiatal 
N. L. Zinzendorf életét és gondol
kodását is. Hogy ki lett belőle, tud
juk jól... Számodra mit jelent 
Nagypéntek és Krisztus keresztje? 
Borzalmat, botrányt, érthetetlen 
igazságtalanságot, melyekben az
óta is bővelkedik a mindennapi 
élet? Vagy megváltást, üdvösséget 
és azt az élő, feltámadott, ma is 
köztünk járó URAT, aki Pilátus 
kérdésében is, a betűket felcserél
ve válaszként felfedezhető: Vir est, 
qui adest! Mi az igazság? -  az a 
férfi, aki előtted áll. Ámen.

Blázy Árpád

IMÁDKOZZUNK EGYÜTT 
LUTHERREL!

Hiszek a Krisztusban, aki szűz Má
riától született, szenvedett és meghalt 
Őrá hagyom magam, hiszen Ő maga 
mondta: „Aki hozzám jön, azt én nem 
küldöm el magamtól”. Erre az igére ha
gyatkozom hát és ezen az alapon mene
külök Hozzád, kedves Krisztus Uram, 
mert ez az akaratod. Ezek az igék ele
gendőek nekem és igen bizonyosak. Jól 
tudom, hogy Te soha sem csapsz be. A 
Te igéd engem soha félre nem vezet 
Akik Hozzád mennek, azokat Te soha 
el nem taszítod magadtól. Ámen.

{ Ő A MESSIÁS
L k  2 3 ,1 -1 6

Az Úr Jézus minden cselekede- 
I te, minden szava, de még hallgatá
si sa is messiási igényét tükrözi. Ez a 

messiási igény teljesen független 
I attól, hogy az emberek hogyan fo- 
I gadják.

A virágvasárnapi bevonulásnak 
i azokat a mozzanatait őrizzük leg- 

inkább szívünkben, melyet ujjongó 
• tömegről, szelíd és alázatos Király
ai ról, hozsannát kiáltó emberekről 
9 szólnak. Érződik ugyan a feszült- 
I ség, szívünk mégis hajlik a pálma- 
í ágas, barkás, szinte húsvéti örömöt 
■ sugárzó ünneplésre.

Mai igénk azonban már túl van 
i ezeken az eseményeken. Jézus ki

hallgatásának sorozatából kettőt 
: állít elénk: Jézus Pilátus előtt és 

Jézus Heródes előtt.
A szinédrium tagjai, akik Pilátus 

előtt vádolták Jézust, és Heródes 
egyaránt valamilyen fajta várako
zásban éltek. A zsidó nép vezetői 
szívesen fogadtak volna egy olyan 
Messiást, aki hatalmát erőhata
lommal érvényesíti. Heródes pe
dig szenzációéhesen leste, hogy az 
ő jelenlétében fog történni valami
lyen csoda. Jézus azonban ezeket a 
várakozásokat nem elégíti ki. Kül
detését nem emberekre nézve vég
zi, hanem a mennyei Atyától rábí
zott küldetést valósítja meg lépés
ről lépésre.

Pilátus kérdezi a szinédrium 
előtt: te vagy a zsidók királya? Jé
zus válasza: te mondod. Ugyanaz 
az értelme ennek a kijelentésnek, 
amit korábban a szinédrium előtt 
már elmondott. A kijelentés igaz, 
ő Izrael királya, de más értelem
ben, mint ahogy azt gondolják. Jé
zus az Istentől küldött Messiás Ki
rály, ez a vád és ez a valóság is.

Heródes gúnyolódására Jézus 
hallgatással felel. Ez a hallgatás is 
a messiási ígéret teljesedése: „szá
ját nem nyitotta meg” (Ézsaiás 
53,4)

Virágvasámap van, előttünk a 
Nagyhét, az Úr Jézus szenvedés
történetének végiggondolása. Jé
zus ugyanúgy kérdéssel fordul fe
lénk, mint tanítványaihoz. Kinek 
mondotok engem? Mit vársz tő
lem? Ebben a csodára váró szen
zációéhes világban, vagy gondok
kal küzdő életedben talán te is azt 
várod, amit Heródes: Jézus, tégy 
valami csodát. Tálán azt várod, 
amit Izráel népének vezetői: nagy 
hatalmadat igazold, győzd le ellen
feleidet és legyen győzelmed ered
ményes az én életemben is. Vála
szolhatsz úgy is, ahogyan kell, 
ahogy Péter válaszolt: én tudom, 
hogy Te vagy a Krisztus, az élő Is
ten fia.

Elmondhatod, Úr Jézus, szüksé
gem van rád. Mert ha nélküled va
gyok, egyedül vagyok. Ha nélküled 
vagyok, elrontok mindent. Ha nél
küled vagyok, összecsapnak fejem 
fölött a hullámok. Ha nélküled va
gyok, összekuszálódik minden kö
rülöttem. Jézus, segíts rajtam, te
remts bennem rendet, add nekem 
a te békességedet! Légy az én 
Megváltóm, légy Király az életem
ben.

Légy meggyőződve arról, való
ban ő a Messiás, Ő az, akinek el 
kellett jönnie a világ üdvözlésére. 
Nem mindegy, kinek tartod Őt és 
milyen a kapcsolatod vele.

Járd vele végig ezen a héten a 
szenvedés útját. És kérd, hogy 
szenvedésének és halálának ára 
rajtad ne vesszen kárba. Ámen.

Bozorády Zoltán

IMÁDKOZZUNK!
Vigasztaljon gyötrődésed, Midőn 

bűntudat gyötör. Támogasson csügge- 
désed. Kétség, baj reám ha tör. Verejté
ked hűvösitsen, Segítőm, ha senki nin
csen: Kérlek, halálod ára, Rajtam ne 
vesszen kárba! (200. ének 2. vers)
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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. dr. Selmeczi János; Rá
koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Fe
renczy Zoltán; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
11. dr. Selmeczi János; Pestszentlőrlnc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszent- 
Imre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., AdyE. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, 
Deák tér. de. fel 11. Lehoczky Endre; Budafok,

VIRÁGVASÁRNAPON (BÖJT 6. 
VASÁRNAPJÁN) a liturgikus szín: 
lila. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: Jel 1,4-6; az igehirdetés alapigéje: 
Lk 23,1-16.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió ba Kos
suth adó hullámhosszán, április 7-én, 
húsvét vasárnapján de. 10.05 órakor 
az aszódi evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Detre János esperes.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz; 
március 30. szombat:,Isten szól hoz
zánk -  rádiós hittan. ÚJ ADÁSREND: 
18.00-tól a 41 m-es rövidhullámon, 
7355 kHz; március 31. vasárnap: Ma- 
docsai Miklós áhítata; Levelezési cím: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

MENYEK
A Luther Márton Kollégiumban 

hétvégeken és iskolai szünetek idején 
szállóvendégfogadásra van lehetőség. 
10-60 fő közötti gyermek- és felnőtt
csoportok ellátását egyaránt bizto
sítjuk étkezési lehetőséggel egybe
kötve. ■ '

Szállásdíj: 500,- Ft/fő/éjszaka; étke-> 
zés: reggeli 100,- Ft; ebéd 200,- Ft; va
csora 150,- Ft/fő. 20 fő fölött a szállás
díjból kedvezmény vehető igénybe.

Érdeklődni: Tár Jánosné igazgatónál 
a (42)410-601 telefonszámon, vagy le
vélben, címünk: Nyíregyháza, Béla u. 1.

EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ
A színház nagy sikerű , A  kassai pol

gárok” című előadását prolongálja a 
Duna palotában április 13-án, szomba
ton és 14-én, vasárnap du. fél 5 órakor. 
Jegyek a helyszínen kaphatók!

A Protestáns Közművelődési Egye
sület április 2-án, kedden tart összejö
vetelt, melyen Gyurkovics Tibor íróval 
beszélget Albert Zsuzsa és a közönség. 
(OMIKK klub. VIII. Múzeum u. 17.)

ISTENTISZTELETI REND
B u d apesten , 1996. április 5 .

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila; de.
10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Ha
fenscher Karoly; du. 6. Balicza Iván; II., Modort u. 
6. dp. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, 
II.. Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 
Békásmegyer, III., Víziorgona u. 1 . de. 9. (úrv.) 
Verasztó János; Csillaghegy, III., Mátyás klr. u. 
31. de. 10.; Óbuda, III., Dévai Biró M. tér de. 10. 
(úrv.) Bálintnp Varsányi Vilma; du. 6. (passió) Bá
lint László; Újpest, IV., Leibstück M. u. 36-38. 
de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér. 4. de. 9. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) dr. Hafenscher 
Károly; du. 6. dr. Harmati Bela; VII., Városligeti 
fasor 17. de. 8. Muntag Andorné; de. 11. (urv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. (passió) Szirmai Zoltán; 
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. (úrv.) 
Kertész Géza; du. 6. (passió) 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. (úrv.) Fabiny 
Tamás; du. 6. (passió) ifi. előadás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de.
11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. (passió) Csep
regi András; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Fe
renczy Erzsébet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Hafenscher Karoly; Budahegyvf- 
dék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 11. (úrv.) Kő
szeghy Tamás; du. fél 7. Takács József; XIII., 
Kassák L. u. 22. de. 10. rfj. Kendeh György; du. 
6. ifj. Kendeh György (passió -  ifi. előadás); XIV., 
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabó István; du. 6. 
Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér 
de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV., Régifóti 
út 73. (nagytemplom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rá
kosszentmihály, XVI., Hősök tere. de. 10. (csa
ládi) Börönte Marta; Clnkota, XVI., Batthyány I. 
u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákos
hegy, XVII., Tessedlk tér. du. 6. (úrv.) Kósa 
László; Rákoscsaba, XVII., Pécell út 146. de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; du. 6. (pas
sió) dr. Selmeczi jános; Rákosliget, XVII., Gó
zon Gy. u. de. 11. (úrv.) Marschalkó Gyula; Pest- 
szentlorinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) 
Havasi Kálmán; du. 6. (passió) Havasi Kálmán; 
Pestszentlmre, XVIII., Rákóczi út 31. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán; 
Kispest, Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, Hungária 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, XXII., Játék u. 16. de. 
11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
Solymár Gábor

NAGYPÉNTEKEN a liturgikus 
szín: fekete. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Zsid 5,1-9; az igehirdetés 
alapigéje: Mt 27,31-50.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 március 31-én, 
vasárnap 15,35-kor.

Március 31-én, virágvasárnap 
és április 6-án, nagyszombaton 

18 órakor
a Budapest -  Deák téri 

templomban
április 3-án, szerdán 18.30-kor 

Miskolcon, a Minorita 
templomban
J . S. BACH:

JÁNOS PASSIÓ
KÖZREMŰKÖDNEK:

Jani Gabriella, Németh Judit, 
Marosvári Péter, Berczelly István, 

Moldvay József, Holló Csaba, 
TTajtler Gábor

LUTHERÁNIA ÉNEKKAR 
MAGYAR SZIMFONIKUS 

ZENEKAR .
Vezényel:

KAMP SALAMON 
A belépés díjtalan

KITÜNTETÉSEK* MÁRCIUS 15.
ALKALMÁBÓL

Dr. Andorka Rudolf, a zsinat világi 
elnöke, a Közgazdaságtudományi 
Egyetem rektora Széchenyi-díjat vett 
át a Parlamentben.

Dr. Hafenscher Károly, a Lelkipász
tor szerkesztője a MUOSZ aranytoll 
kitüntetését kapta.

Bánki Judit, a Credo-Evangélikus 
Műhely olvasószerkesztője a Tudomá
nyos Akadémia Ifjúsági díját kapta 
nyelvészeti kategóriában.

Szívből gratulálunk!

Ökumenikus Lelkigondozói Tanfo
lyam indul a Károli Gáspár Reformá
tus Egyetem Hittudományi Karának 
támogatásával, a Megnyugvás Hospice 
és a Válaszút Alapítvány rendezésé
ben. Március 30-án csendesnappal kez
dődik, az alkalmak április 2-toi minden 
kedden du. 4-8 között zajlanak, tíz hé
ten át. A tanfolyam ingyenes, elvégzői 
látogatási igazolást kapnak. Jelentke- ‘ 
zés Modori Veronikánál a 276-2244 te
lefonszámon.

BUDAPEST-PESTÚJHELY
Bízik László, a gyülekezet lelkésze 

hároméves fizetés nélküli szabadsága 
idején (caracasi kiküldetés miatt) he
lyettes lelkészként Rafael József végzi 
a lelkészi szolgálatokat.

ZALAISTVÁND
Új gyülekezeti tisztségviselőket ikta

tott be Smidéliusz Zoltán esperes már
cius 3-án. Felügyelő lett: Svendor Dé
nes, helyettes: Felföldi László, jegyző: 
Péter Tibomé, pénztáros: Petőfi László- 
né, gondnok: Péter Tibor. Presbiterek: 
Bolla Lajos Gusztáv, Kovács Csaba 
Győző, Kostán József, Molnár Istvánná, 
Péter Aladámé, Péter Imre, TibolaJenő, 
Tóth András, Szakáll Zoltán és Vikár 
Tibor.

KÖLCSE
A gyülekezet közgyűlése ifi. Juhász 

Gyulát pénztárosnak és Máté Bálintot, 
valamint id. Máté Györgyöt presbi
ternek választotta meg. Az iktatás 
szolgálatát a gyülekezetében 33 éve 
szolgáló Lábossá László lelkész vé
gezete.

KŐBÁNYA
Katona Tamás történész tart elő

adást az 1848-49-es szabadságharcról 
szeretetvendégség keretében március
31-én du. 4 órakor. Cím: Budapest X., 
Kápolna u. 14.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Protestáns Missziói Thnulmányi 

Intézet Alapítvány kuratóriuma pályá
zatot hirdet Missziói Könyvtára félállá
sú könyvtárosi állásának betöltésére. 
A könyvtáros feladata a katalogizálás 
elvégzése visszamenőleg is, valamint a 
könyvtár önálló vezetése az igazgató 
felelőssége alatt.

Kéijük, a pályázat tartalmazza a kö
vetkezők másolatát (vagy eredetijét): 
önéletrajz, szakmai bizonyítvány, kö
zépfokú angol nyelvvizsga bizonyít
vány, lelkészi ajánlás.

A pályázatok elbírálásánál előnyt je
lent: kis könyvtárban szerzett tapaszta
lat, a misszió iránti érdeklődés, teoló
giai képzettség, alapfokú számítógépes 
ismeretek.

Fizetés: megegyezés szerint. A pá
lyázati anyagot, kéijük, 1996. ápnlis
12-ig küldjék el az alábbi címre: PMTI, 
1461 Budapest, Pf. 150. A pályázatok 
elbírálásának eredményéről április vé
géig értesítünk minden pályázót.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2 162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII.. Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

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.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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HÚSVÉT ÜNNEPE

___ O R S Z Á G O S
E V A N G É L JK U S

H E T IL A P
ARA: 40 FT

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene 
és Atyja, aki nagy irgalmából 

újjászült minket Jézus Krisztusnak 
a halottak közül való feltámadása 

által élő reménységre...
1Pt 1,3

A TARTALOMBÓL
FELTÁMADÁS ÉS KERESZTYÉN ÉLET 

(SOROZAT)

SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT 
DR. ANDORKA RUDOLF

KRISZTUS TANÚI VAGYUNK

A FELTÁMADÁS TALAJÁN

TURM EZEI ERZSÉBET

HÚSVÉT UTÁN
Húsvét előtt... nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt... zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt... ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt... arcok, fakóra-váltak. 
Húsvét előtt... szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt... kihamvadott remények. 
Húsvét előtt... egy nagy: Minden hiába! 
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
Húsvét után el gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után fu tn i a hírrel frissen.
Húsvét után már nem kérdezni m it sem! 
Húsvét után új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, amely messze esnék. 
Húsvét után... erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
akik még mindig húsvét előtt élnek.

„EBREDJ FEL, AKI ALSZOL, TAMADJ 
A HALÁLBÓL, ÉS FELRAGYOG NEKED A K

Az idős János apostolnak megadatott, hogy pát- 
moszi száműzetése, szenvedése közben láthatta az élő 
Krisztust, akinek a szeme olyan volt, mint a tűz láng
ja, a hangja, mint sok vizek zúgása és tekintete, mint 
amikor a nap teljes erejével fénylik.

A földi élettel és a Krisztus követésével já
ró szenvedést, száműzetést csak így lehet ki
bírni, ha látom Őt, áld győzött! Aki halott 
volt, DE ÍME, ÉL! „Én, János, testvéretek és 
társatok Jézussal a szenvedésben, a királyság
ban” (Jel 1,9). Társunk a szenvedésben a po
koli halált megjárt Krisztus és sok-sok testvé
rünk, „akik a nagy nyomorúságból jöttek” (Jel 
7,14).

1996 Húsvétján ,sokan vannak, akik nem 
tudnak hinni az Életben, a megújulásban, 
testi-lelki feltámadásban. Nemregen valaki 
ezt mondta: „Minden hazugság ez a pokol, 
amiben vagyunk. Nincs innen menekülés. A  re
ményt adó szavak is csak azért vannak, hogy 
újra és újra csalódjunk. ” Ha nem is ennyire 
szélsőségesen, a mai Jóbok stílusában, de so
kunkat feszítenek fájó kérdések a világ, az 
egyház, magyar népünk, családjaink sorsát, 
állapotát érmtően. Élünk mi egyáltalán?
Életnek lehet ezt nevezni? Korszakváltást él 
át nemzedékünk, amiből inkább csak a vajú
dás jut ki nekünk. Valami elmúlt, de még 
nem sziiletett meg az új. Mintha beteljesült 
volna Ámos próféciája: „ Támolyognak majd 
tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyongó
nak, és keresik az ÚR igéjét, de nem találják. ”
(Ám 8,12) Amíg Afrikában szinte robbanásszerűen 
növekszik a keresztyénség, addig a „keresztyén” Eu
rópában évente 1 millióval csökken és hetente tűnik 
el egy gyülekezet! Az új isten, a matéria, a pénz által 
diktált fogyasztás lassan elfogyasztja a „kultusz” tag
jait. Milliók nézik a televízió gonosz reklámjait a

ÍME,ELEK!
„boldog”, „igazi” életről. A pénztől részegek nem 
hallják a szegények, kiszolgáltatottak sóhaját, pana
szát. Hát nincs közöttünk egy Tiborc, aki szemébe 
mondaná a Mammon hódolóinak, hogy elég, ez így 
nem mehet tovább!? Hiszen „aki elnyomja a nincste-

U S ”
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lent, gyalázza Alkotóját”. (Péld 14,31) Leülünk-e a mai 
Jóbok mellé megértő szeretettel EGYÜTTSZEN
VEDNI? Megteszünk-e mindent, ami rajtunk múlik, 
hogy a Jób állapotában lévők ne megátkozzák fogan
tatásuk napját, hanem megismeijék az ember átkát, 
fájdalmát, bűnét magára vevő Isten gyakorlati szere-

tetét. Aki nem a távoli mennyből nézi a szenvedő em
bert, hanem ma is alászáll az emberi lét legalsó bugy
raiba is. Feltéve, ha a Krisztusnak lesznek társai eb
ben a programban. A feltámadásról nem elég álmo
dozni, énekelni. A feltámadás számomra csak akkor 

valóság, ha én is átélem az Isten-nélküliség 
halálos állapotát, és Vele együtt szenvedek és 
feszíttetek meg, hogy Vele együtt támadjak 
fel! Aki a Golgotán nem hal meg Vele együtt 
a bűnnek, csupán tetszhalott, aki átél ugyan 
egy kis nagypénteki szomorúságot, de végre 
itt a Húsvét, újra ehetünk húst, ihatjuk a jó 
magyar bort és marad minden a régiben: 
„Még bűneitekben vagytok” (lKor 15,17).

Az élő Krisztus mennyei ereje, isteni ener
giája MINDENT- ÚJJÁ TESZ! Hiszed-é 
ezt? ,„Amikor megláttam, lába elé estem, mint 
egy halott, és Ő rám tette jobbját” (Jel 1,17). 
Nézzünk Jézusra, hitünk kezdőjére és teljes
ségre vivőjére! Engedjük, hogy a halált meg
járt Feltámadott ránk tegye megsebzett, de 
ma is gyógyító, felemelő, feltámasztó szent 
kezét. Ha a pokol minden ördöge is ellenünk 
van, nem félünk, mert halljuk az Ő nagy vi
zek zúgására hasonlító hangját: ÍME, ÉLEK! 
Élek és ti is élni fogtok! „ Támadj fel új életre 
már, Krisztus meglankadt népe!” (Scholz 
László).

Csak áz élő Krisztussal való naponkénti 
életközösség, egység ad erőt a próbák, ter
hek hordozásában. Krisztus nélkül minden 
embernél nyomorultabbak vagyunk. Krisztus 

nélkül valóban „bűn az élet”, pokol földi világunk. 
Aki nélküle gyűjt, tékozol. De O azt mondja ma is: 
ÍME, ÉLEK! Ez nekünk elég. Mindennél fontosabb. 
Számunkra Húsvét nem múló,ünnep, hanem egy új 
létállapot, program, teljesség. Ámen, úgy legyen!

Szeverényi János

Várom...
...a  halottak feltámadását és az eljövendő örök életet

Bibliai várakozás 
A Niceai Hitvallás utolsó mon

data az Apostolinál sokkal szemé
lyesebben fejezi ki a keresztyén hí
vőnek a jövőhöz való viszonyát. 
Aki hisz az egy Istenben, az egy Úr 
Jézus Krisztusban, a Szentlélek- 
ben, annak várnia kell a halottak 
feltámadását és az eljövendő örök 
életet. A  halottak feltámadásának 
tanítása az Ószövetségben a vára
kozásból nőtt ki. Ez a várakozás 
azonban nem egyszerűen a halált 
akaija elviselhetővé tenni. Nem is 
a természet megújulását vetíti az 
emberi életre, mint a környező né
pek mítoszai. Hanem azt mondja, 
hogy Isten igazságosságát, igazsá
gos ítéletét a halál sem akadályoz
hatja meg. Jób nem egyszerűen va
lamiféle túlvilági életben remény
kedik, hanem abban, hogy barátai
val szemben Isten a halálon túl is 
igazságot szolgáltat neki. Ezért 
mondja:

„Mert én tudom, hogy az én
megváltóm él,

és utoljára megáll a por fölött, 
s ha ez a bőröm lefoszlik is, 
testemben látom meg az Istent. ” 

(Jób 19,25-26)

A halálon túli élet a Makka- 
beusok korában, a zsidók szabad
ságharca idején lett igazán súlyos 
kérdés, bár szórványosan koráb
ban is előkerül. IV. Antiochus 
Epifánész szíriai király Kr. e. 167- 
ben kifosztotta és megszentségte- 
lenítette a jeruzsálemi templo
mot (Zeusz szobrát állíttatta föl 
benne, disznót áldozott), és min
den ellenállást kíméletlenül meg
torolt. A  gyávák, köpönyegforga
tók nyugodtan élvezhették hite- 
hagyásuk gyümölcseit. Itt már 
végképp nem lehetett kikerülni a 
kérdést: mi lesz a mártírokkal? 
Az Isten igazságába vetett hit 
•kényszerítőén követelte az igaz
ságtételt:

,„Azok közül, akik alusznak a föld  
porában,

sokan felébrednek majd: 
némelyek örök életre, 
némelyek gyalázatra és örök

utálatra.
A z okosok fényleni fognak, m int 

a fénylő égbolt, 
és akik sokakat igazságra vezettek, 
m int a csillagok, mindörökké. ” 

(Dán 12,2-3)

Az Újszövetség azzal újítja meg, 
és teszi megfelelő helyre ezt a vá
rakozást, hogy a halottak feltáma
dását Jézuséhoz köti: „Isten ugyan
is feltámasztotta az Urat, és hatal
mával minket is fe lfo g  támasztani” 
(lK or 6,14). A várakozás, vágya
kozás tárgya és célja az, hogy 
„...m indenkor az Úrral leszünk" 
(IThessz 4,17b). A várakozás nem 
egyenlő a tétlenséggel: „...buzgól- 
kodjatok mindenkor az Úr mun
kájában, tudván, hogy fáradozáso
tok nem hiábavaló az Úrban” 
(lK or 15,58b).

Mai (ellentmondásos) 
várakozás

Szociológiai vizsgálatok azt mu
tatják, hogy bár a mai Magyaror
szágon az emberek többsége vallá
sosnak tartja magát, csak egy ki
sebbség hisz a „túlvilágban”. A 
legtöbben a jelen világban szeret
nének jobban, kiegyensúlyozottab- 
ban, emberségesebben élni, nem 
foglalkozván azzal, hogy „odaát” 
mi lesz. A halállal, elmúlással való 
találkozás kevésbé személyes, hi
szen a legtöbben kórházban hal
nak meg, ugyanakkor elgépiese- 
dett: a tömegtájékoztatási eszkö
zök jóvoltából naponta futószala
gon találkozhatunk a halállal. A 
keresztyénség ellenfelei, ellensé
gei mindig (idehaza is) előszere
tettel hangsúlyozták, hogy a törté
nelem folyamán az egyház gyakran 
visszaélt a feltámadáshittel, túlvi
lági boldogsággal vigasztalva az el
nyomottakat az adott rendszer, 
benne a saját hatalmának fenntar

tása érdekében. Sajnos igaz, hogy 
minden visszaélés rombolja a ke
resztyénség hitelét, de Jézus és az 
Újszövetség tanítását akkor sem 
teheti érvénytelenné.

Az emberiség már éppen elég 
keserű tapasztalatot szerzett ah
hoz, hogy belássa: a földi paradi
csomot sohasem sikerül elhozni, 
sem erőszakos népboldogítás, sem 
pedig mégoly jószándékú -  valójá
ban a keresztyénségtől átvett -  hu
manista eszmék, nevelés, mondjuk 
így: Isten nélküli teológia révén. 
Fájdalmas egyéni sorsok, tragédi
ák, tömeges katasztrófák még a 
legjobban elrendezett földi paradi
csomban sem küszöbölhetők ki 
teljesen. De hogy ettől milyen 
messze vagyunk, mutatja a -  re
mélhetőleg végétért -  boszniai há
ború is. Ha véget is ért, mit lehet 
belőle jóvátenni?! Semmivel sem 
többet, mint az eddigiekből. Még
is, a látszat ellenére reménykedem 
abban, hogy győz az igazság és le
hetséges a jóvátétel. Isten igazsá

gossága, szeretete egyszer „véget 
vet a halálnak örökre” (Ézs 25,8). 
Ma is ezt kell hirdetni, ezt kell su
gározni, nem érdekből, hanem Is
ten iránti hálából.

Három (fontos) 
részletkérdés

Az eddigiekhez képest a Szent
írásban már csak „részletkérdés” 
az, hogy „hogyan támadnak fel a 
halottak? Milyen testbe öltözve je
lennek meg?” (lK or 15,35). Lu
ther is felteszi a kérdést: „Nem ele
ve együgyűség, ha arról, ami egy egér, 
vagy tetű ellen nem tud védekezni, 
azt mondod, hogy fe l fog támadni a 
halálból?” Válaszul csak a terem
tésre tud utalni: „Tégy egymás mel
lé egy darab földet és egy élő embert. 
Hogyan mutat a rög a szép élő kép, 
Adám mellett?”

A következő „részletkérdés” az, 
hogy az új élet mennyire elképzel
hető. A Szentírás az új világot egy 
eszményített földi világ képével

tudja csak körülírni:,Azután meg
mutatta nekem az élet vizének folyó
ját, amely ragyogó, mint a kristály, s 
az Isten és a Bárány királyi székéből 
ered A  város utcáján túl és a folyón 
innen, középen van az élet fája, 
amely tizenkétszer hoz termést, min
den egyes hónapban megadja ter
méséi... ” (Jel 22,1-2).

Végül, de nem utolsósorban: a 
várakozást az is élteti, hogy egy
mással: szeretteinkkel, ismerősök
kel és ismeretlenekkel, kortársak
kal, előttünk élt és utánunk élő hí
res és kevésbé híres emberekkel is 
együtt lehetünk. Úgy, hogy a meg
értés nem okoz gondot. Á  Szent
írás a feltámadottak kapcsolatairól 
keveset mond, hiszen az Úr állan
dó jelenléte mindennél fontosabb. 
A többes szám használata azonban 
nyilvánvalóvá teszi, hogy egymás
sal is kapcsolatban lesznek: „Mert 
a feltámadáskor nem nősülnek, 
férjhez sem mennek, hanem olya
nok lesznek, mint az angyalok a 
mennyben (Mt 22,30).

*

Az ember ha utazik valahova, 
készül, tájékozódik, szeretné tud
ni, hogy mi várja. Befejezésül kér
dezzük meg és mondjuk el 
Bonhoeffenel a következőket erről 
a készülésről, várakozásról: „Vég
tére is akarunk-e mások lenni, mint 
gyermekek, ha az O országába be
mehetünk, és azt az örömteli napot 
megláthatjuk? Nézzétek csak meg a 
gyermekeket, amikor örvendeznek, 
és mondjátok meg ti magatok -  egé
szen személyesen -  akartok-e ennél 
jobbat? És nekünk vajon szégyen
keznünk kellene emiatt? Ahogyan 
az anya vigasztalja fiát, úgy vigasz
tallak én titeket (Ézs 66,13). A  feltá
madás gyermekeinek nevezett min
ket Krisztus. Igen, honvággyal teli 
gyermekeknek! A zok is vagyunk, ha 
igazán rendjén van a dolgunk."

Dr. Szentpétery Péter

ORSZÁGOS KÖRZETI LELKESZI 
MUNKAKÖZÖSSÉGI KONFERENCIÁK

1996. május 4., szombat, 10-16 6., Székesfehérvár 
Fejér-Komárom, Pest,
Buda, Vas, Veszprém,
Györ-Sopron

1996. május 11., szombat, 10-16 6., Orosháza 
K-Békés, Ny-Békés,
Bács-Kiskun, Pest megye,
Csongrád-Szolnok

1996. június 1., szombat, 10-16 ó., Miskolc 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, 
Hajdú-Szabolcs

1996. június 8., szombat, 10-16 ó., Bonyhád 
Tolna-Baranya, Somogy-Zala

Program:
10.00: nyitóáhítat
10.30: előadás megbeszéléssel: Luther ökumenikus jelentősége a 2000. 

év küszöbén
12.00: Fórum: Kérdezz-felelek 
13.00: ebéd
14.00 előadás megbeszéléssel: Egyházunk jövőjének spirituális és gaz

dasági kérdései.
15.45: záróáhítat

Hívjuk a lelkészeket, felügyelőket, egyházmegyei, kerületi és országos 
tisztségviselőket, a zsinati tagokat. Jelentkezés az illetékes espereseknél 
10 nappal előtte legkésőbb! A létszám az ebédkészítés miatt fontos.
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86. zsoltár
Taníts engem utaidra, Uram, 
hogy igazságod szerint járjak, 
és tiszta szívvel féljem nevedet. 
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, 
és tisztelem nevedet örökké.
Hiszen annyira szeretsz engem, 
hogy a sír mélyéből is kimentesz.

JOSEF OSTERWALDER

Amikor eljön 
a Te országod

Am ikor eljön a Te országod, 
olyan lesz a világ, 
amilyennek Te szeretnéd.

Olyan lesz, m int egy álom:
A z ajtók
és ablakok tárva lesznek.
A  félelem elszáll, 
mint egy léggömb.
Valaki nevetni kezd, 
s a nevetés átragad a többiekre.
Valaki táncra perdül 
az utca közepén.

A  gyerekek átadják furulyáikat a 
rendőröknek,
fültépő sípszót nem hallani többé.
A z utcaseprő
az orrán egyensúlyozza seprőjét.
A z aszfalt repedései között 
virágok ütik fe l fejüket, 
s az utcák csendesek lesznek.
A z autók garázsban maradnak 
Jó helyen vannak otthon.
Lehet velük játszani,
be lehet őket festeni,
vagy jó k  lesznek virágtartónak
A z emberek időt szakítanak egymásra.
M indenkinek sok-sok ideje lesz:
A z 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.

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

Találkozás a Feltámadottal
Azon a napon, amikor a magdalai Mária a sírhoz 

ment, a tanítványok összegyűltek egy jeruzsálemi ház
ban, hogy beszélgessenek Egyszer csak Jézus ott állt 
előttük a szobában. „Békesség nektek!" -  mondta, majd 
megmutatta nekik a sebeit. A z apostolok látták hogy 
valóban Jézus az, és végtelen öröm töltötte el őket. Újra 
együtt voltak És Jézus beszélgetni kezdett azokkal, aki
ket a legjobban szeretett.

Amikor eltávozott, az apostolok észrevették hogy 
egyikük Tamás éppen nem volt a házban. Mikor Tamás 
megjött, a többiek izgatottan mesélték el neki, hogy lát
ták az Urat. De Tamás nem hitt nekik ,^im íg nem lá
tom a szögek helyét a kezein, és meg nem tapinthatom  
az oldalán a sebet, nem hiszem el, hogy itt volt. ”

Egy hét múlva, amikor az apostolok megint együtt 
voltak ugyanabban a szobában, Jézus ismét megjelent 
nekik „Békesség néktek!” -  mondta. E z alkalommal 
Tamás is ott volt. Jézus odament hozzá, és azt mondta: 
„Nézd meg a kezeimet! Tapintsd meg az oldalamon levő 
sebet! Ne kételkedj többé!” Tamás látta Jézus sebeit, és 
így szólt: -  Én Üram, én Istenem! A kkor Jézus azt 
mondta Tamásnak „Hiszel bennem, mert láttál engem. 
Boldogok akik nem látnak és mégis hisznek ”

*

Már sok száz éve annak hogy ez az esemény megtör
tént. Azóta senki sem látta Jézust. De ezért is olyan fon
tos számunkra az, amit Jézus Tamásnak mondott. Nem  
látjuk Őt, mégis velünk van. Ha hisszük ezt, mégha nem 
is látjuk megtapasztalhatjuk hogy tényleg él és a segít
ségünkre van.

JÁTÉKTÁR
Ez a játék a résztvevők megfigyelő készségét teszi 

próbára. Egy személy elhagyja a termet, miközben a 
többiek mind megváltoztatnak valamit öltözékükön. 
(Pl. le- ill. felveszik a kardigánjukat, vagy esetleg cse
rélnek a társakkal, aki szemüveges, leveszi, valaki ki
gombolt zakóját végig begombolja stb...) Mikor a ru
haigazítás megtörtént, behívják a „hunyót”, aki min
denkinél egyet tippelhet, hogy miben különbözik ru
házata attól, amilyen akkor volt, mikor ő elhagyta a 
termet. így a helyesen felismert változtatásokért pon
tokat is lehet adni, s végül az nyer, aki a legtöbb pon
tot gyűjtötte.

F
A keresztfához m egyek...

-  Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó -

Jézus több megnevezése közül a 
tanítványok által legnehezebben 
elfogadott az „Emberfia” volt. Já
nos evangéliumából ez tisztán ki
vehető. A tanítványok -  főleg Pé
ter -  János írásában többször is 
olyan kijelentést tesznek, amely
ből kitűnik a kereszttel szembeni 
ellenkezésük. A tanítványok közül 
talán János volt az első, aki meg
értette és elfogadta ezt az igét, Pé
ter pedig, aki a leghevesebben til
takozott ellene. Ezért próbálta Jé
zus többször is megvilágítani előt
tük a kereszt titkát, hogy tudniillik 
az Ő követése nem valamiféle 
egyszerű, terhek hordozásától 
mentes feladat. A kereszt vállalá
sa azonos annak a küszködésnek 
és harcnak a vállalásával, amelyet 
Isten gyermekei Jézusért és az

evangéliumért nap mint nap el
hordoznak.

Jézus, aki mint Krisztus és Isten 
Fia csodákat művelt és tanított, 
Emberfiaként kifejezhetetlenül 
többet vállalt az Őt követők 
naponkénti szenvedéseinél. Krisz
tus ugyanis magára vállalta az em
beriség összes bűnéért való szen
vedést! Keresztre feszittetett, hogy 
mi — gyarló emberek -  bűnbocsá
natot nyerjünk, azaz sebei árán 
gyógyuljunk meg.

Péter reakciója a keresztre: 
„Uram, ez nem esketik meg veled!” 
Ez a felkiáltás szemléletesen meg
mutatja, hogy mennyire nehéz a 
tiltakozásunkat elnémítani szí
vünkben. Milyen szép is lenne a 
keresztyénség, ha csak elmélked
nünk kellene Jézus csodáiról, ha

csak hallgatnunk és olvasnunk kel
lene szép beszédeit? Néha eljár
nánk a templomba is, majd pedig 
az Isten országában kipihennénk 
„megerőltető”-nek feltüntetett 
életünk fáradalmait. A valóságban 
csak a Krisztus keresztjének ellen
ségei élnek így. Az igazi követők 
azonban -  ha kell -  a szenvedést is 
vállalják, vagyis minden körülmé
nyek között hirdetik az Isten or
szágáról szóló üzenetet. Nem vár
ják ölbe tett kézzel Uruk megérke
zését. Vajon hányán vannak ilye
nek a keresztyének között? Min
den bizonhyal jóval kevesebben, 
mint ahányan efféle embernek 
gondolják magukat...

Lőkös Virág 
HL c. LÍCEUM -  

Sopron

Mi haszna a Hangnak?
Apropó nélkül töprengek a kér

désen. Nincs évforduló, mérföld
kő, fordulat, semmi látható ok. 
Csak a kérdés nem hagy nyugodni 
hosszú ideje. Vagy talán az ellent
mondás, ami 'válaszként adódik. 
Mert hát egyfelől igen nagy haszna 
van, másfelől viszont lehetne sok
kal hasznosabb.

Fontosnak érzem a Hang jelen
létét az evangélikus sajtóban. Már 
a születése miatt is. Hiszen maga 
az ifjúság igényelte. Ő nőtte ki a 
MEVISZ Hírmondó kereteit. Ő 
akart hangosabban és teijedelme- 
sebben szólni. Az ifjúság érezte 
úgy, hogy van mondanivalója és kí
váncsi a többiek hangjára. A  Hang 
születése a tevékeny, aktív élet j e 
le volt a magyar evangélikus ifjú
ság körében. Örömteli jel és öröm
teli hang.

Nagyon jó, hogy itt nem kell 
megáBnunk csupán azon örven
dezve, hogy az ifjúság szól és tesz 
valamit. Pedig hányszor örvende
zünk ilyen kesernyésen gyülekeze
ti és tágabb ifjúsági összefüggés
ben! Nem baj, ha gyenge, nem baj, 
ha halvány, de legalább szól, leg
alább mozdul valaki és valami, és 
szánkban érezzük Bacsó Péter 
klasszikus magyar narancsának 
ízét. Nagy öröm számomra, hogy 
ezt a keserves beletörődést soha
sem kellett a Hanggal kapcsolat
ban érezni. Mert sohasem volt ala
csony színvonalú, szégyellnivaló, 
igénytelen és gyenge. A magas 
színvonal és az igényesség talán ki
vétel nélkül jellemzi a Hang szá
mait. A jól sikerűiteket is, a gyen
gébbeket is. Öröm hát, hogy szól, 
és öröm, hogy szépen szól a Hang.

Én azt is nagyon szeretem, ami
ről szól. Nagyon fontos úton, főút
vonalon próbál járni. Olyan úton,

amit nem jó megkerülnünk egyi
künknek sem. A Hang gondolkod
ni akar -  keresztyén módon; kö
rülnézni -  keresztyén szemmel; 
mérni -  keresztyén mércével; érté
kelni a körülöttünk és bennünk 
zajló életet -  a keresztyén normák 
szerint. Felhívja a figyelmet embe
rekre, eseményekre, jelenségekre, 
szélesíti a látókörünket. Mélyre ás 
hitkérdésekben, néha fájdalma
san, de tudnunk kell, hogy a felszí
nen maradni ma kényelmes, hol
napra viszont életveszélyessé vál
hat. Integrálni igyekszik többféle 
embert, látást, gondolkodásmódot 
és teológiai nézetet.

Tagadhatatlan, a mindennapja
ink nem kedveznek a Hang áltál 
választott útnak. Nincs türelmünk 
gondolkodni, nincs időnk olvasni, 
nem szeretünk nehéz kérdéseken 
rágódni. Nem hiszem, hogy tuda
tos, érett keresztyén lehet valaki, 
ha a töprengés, értékelés, döntés 
időt és erőt, összpontosítást, néha 
kínt igénylő útját rendszeresen és 
hosszú időn át kihagyja az életéből.

Jogos lehet a kérdés: az ifjúság 
lapja-e a Hang?. Pozitív a válasz, 
amely azt mondja: nem  vagy leg
alábbis nemcsak. Mindenkié, aki a 
fent elemzett tevékenységet szük
ségesnek tartja, gyakorolja és ben
ne szívesen tájékozódik. Vagyis 
mindenkié, aki nem szeret gondol
kodás nélkül élni, hanem alaposan 
szemügyre veszi a mindennapi élet 
jelenségeit, mégpedig a keresztyén 
ember szemével, és megméri őket 
a hit súlyával. Ilyen értelemben 
bátran ajánlhatjuk minden gon
dolkodó keresztyén felnőttnek is.

Más kérdés, hogy jó-e, ha egy if
júsági lap ennyire komoly és sú
lyos. Bizonyára lehetne tarkább. 
Szólhatna információra éhes

énünkhöz és szólhatna a játékos
hoz; a kérdéseket elemzőhöz és a 
felüdülni vágyóhoz; a tépelődőhöz 
és az áhítatra szomjazóhoz. Nem 
tudom, tud-e a Hang más hangon 
szólni. Elidegeníthetetlenül sajátja 
a mostani. Egészen az övé. De ta
lán ha maga elé képzel jobban, ele
venebben engem, az olvasót, akkor 
meg fogja szólítani énem más da
rabjait is. Ezt remélem és kívánom 
a Hangnak, mert szeretem, érté
kesnek és fontosnak tartom.

De volna jókívánságom az olva
só számára is. Van egy rossz emlé
kem. Fiatal volt még a Hang, 2-3 
számot ha élt. „Nem fogy el, le
mondjuk” -  hallottam gyors egy
másutánban két gyülekezetben is a 
panaszt s az ítéletet. Tudom, hogy 
megcsappant az előfizetők száma, 
s tudom, hogy evangélikus iskolá
inkban látványosan. Én is lemond
tam már újságokat egyéni előfize
tőként is, gyülekezeti terjesztőként 
is, mert rossz lapok voltaik. Rosszul 
értelmezett egyházhűségből vagy 
védve a mundér becsületét, nem 
kell rossz lapokat járatnunk. 
A Hang azonban jó újság. Nagyon 
jó. Ne sajnáljuk a fáradságot: gyü
lekezeti terjesztőként rsmerjük 
meg jobban, és próbáljunk meg
nyerni számára embereket. Olva
sóként pedig szánjunk rá egy kevés 
energiát, tudva, hogy nem mindig 
a könnyen emészthető a jó, hasz
nos, sőt élvezetes. Türelmetlen és 
mélyre ásni lusta korunkban tu
dom, hogy nem divatos, hadd hív
jak mégis mindenkit elmélyülésre, 
a szellemi és lelki munkálkodás iz
galmára, hitünk olykor ösztönös 
vagy nem tudott területeinek felfe
dezésére és tudatosítására: a Hang 
olvasására.

Szabóné Mátrai Marianna

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Csak hasonló
A nagypénteki eseményt ábrázoló két kép a mesen összehasonlítjátok, tíz eltérésre bukkanhattok, 

megtévesztésig hasonló. De csak hasonló! Ha figyel- Melyek ezek?

Humorzsák
Bibliaóra témája a 12 éves Jézus és szülei látogatása 

a jeruzsálemi templomban. A  tisztelendő bácsi magya
rázza:

-  Hazafelé menet észreveszik a szülők hogy Jézus 
nem jö tt velük visszafordulnak hogy megkeressék M it 
gondoltok gyerekek m it mondott M ára?

Ágika jelentkezik
-  Jézus Mária, hol ez a gyerek?!

*

Hittanóra. A  tisztelendő bácsi kérdezi.
-  Hogy hívták Abrahám fiát?
Ném a csend.

-  H átizsák!
Attila hazaérve, megkérdezi édesanyját:
-  Anyuka... te tudod, hogy hívták Abrahám fiát?
-  Tudom, kisfiam.
-  Most már én is tudom, mert a tisztelendő bácsi ma 

mondta, ...hátizsák!
*

Elkezdődik a hittanóra. A  7 éves Évike jelentkezik
-  Tisztelendő bácsi, engem ma megbüntetett a Jó Is

ten.
-  Miért? -  csodálkozik a tisztelendő bácsi.
-  Hát a múlt órán tetszett mondani, hogy Évát azért 

büntette meg mert megette az almát. Ma én is beleha
raptam, és kitörött a fogam.

Országos Evangélikus 
Diáktalálkozó

„Ti vagytok a föld sója. ” (Mt 5,13) -  ez volt a tava
szi ifjúsági csendesnap mottója, amelyet a Kecskemét 
melletti Nyárlőrincen, az Emmaus-házban rendez
tünk meg. Szerte az országból, Győrtől Szegedig és 
Debrecentől Pécsig mintegy harmincöt evangélikus 
fiatal jött össze, hogy találkozzon régen látott és új 
társakkal, és elmélyüljön a keresztény misszió fontos
ságában, céljában. Mivel sokan nem ismertük még 
egymást, pénteken ismerkedési estet, játékokat tar
tottunk, és többen pingpongoztak, valamint néhányan 
közös verset szereztek. A  nap áhítattal zárult.

A  következő délelőttöt kreatív bibliatanulmánnyal 
kezdtük: egy-egy nagyobb csomagolópapírra lerajzol
tuk egymás körvonalait, és ráírtuk a magunk és, a vi
lág sebeit: önzés, háború, munkanélküliség, irigység, 
„tüskék”. Jó volt tudni azt, hogy bár sebeink száma 
sok, mégis van egy nagy orvos, Jézus Krisztus, aki 
meggyógyít bennünket. Ezt követően rátértünk a hét
vége legfőbb témájára, a misszióra. Meghívott elő
adónk Béres Tamás debreceni lelkész volt, aki rávilá
gított arra, hogy a missziót végző ember nem más, 
mint követ, Jézus Krisztus követe, képviselője, ezt a 
küldetést kell szívünkbe vésni. A föld sója szomjassá 
tesz, a hűs patakhoz, Istenhez vezeti az embereket, és 
ennek sokféle fajtája és módszere van, de egy biztos: 
el kell számolnunk feladatainkkal. Ebéd után több 
csoportban folytattuk a beszélgetést: volt kreatív kéz
műves csoport, irodalmi kör, többen a délelőtti elő
adóhoz intéztek kérdéseket, majd Namíbiáról tartott 
diavetítést Pángyánszky Ágnes budapesti lelkész, aki 
tavaly járt ott a Lutheránus Világszövetség meghívá
sára.

Vacsora után kezdődött a várva várt deákcsemege, 
amelyre a Budapesti Evangélikus Egyetemi és Főis
kolai Gyülekezet Presbitériuma már régóta készült. 
A deákcsemege játékos szellemi és fizikai vetélkedő
ket jelent, amelyen volt Forma-1, fele sem igaz, dal
paródia és még sok más izgalmas játék. Az esti áhíta
tot éjfélkor kezdtük, majd az ezt követő böjti virrasz
tás hajnalig tartott. A vasárnap délelőtt úrvacsorái is
tentisztelettel zárult, majd egy kis papírra felírtuk az 
ifjúsági hétvége mottóját, és jókívánságokat, amiket 
szétosztottunk egymás között, majd lassan a vasúti 
megállóhoz ballagtunk.

Listár Dániel

Ökumenikus szávalóverseny 
Nyíregyházán

E z évben -  1993-tól kezdődően -  immár negyedik al
kalommal rendezi meg a Nyíregyházi Evangélikus Kos
suth Lajos Gimnázium A z  Úr é r k e z é s e  című orszá
gos versmondó versenyét április 27-28-án a gimnázium  
dísztermében. A z idei találkozó színfoltja lesz, hogy a 
kárpátaljai Beregszászról, az ottani Magyar Gimnázi
umból is érkeznek versmondó fiatalok

A  rendezvény ökumenikus, mivel a nyolc evangélikus 
gimnázium diákjai mellett a református, római- és 
görögkatolikus gimnáziumok tanulói is részt vesznek a 
versenyen. így Soprontól Kisváráéig, Bonyhádtól Sáros
patakig mintegy 16 egyházi gimnázium diákjai mérik 
össze versmondó tudásukat.

A  rendezvény tematikája kötött: a versenyen a magyar 
és világirodalom istenes versei szólalnak meg. A zok a 
költemények amelyeknek ihlető forrása az istenfélelem 
és az emberszeretet.

Hála költőinknek: kifogyhatatlan gazdag tárháza van 
az ilyen ihletésű verseknek. A z előző években az alábbi 
verseskötetekből válogathattak a diákok:

- A z  Űr é r k e z é s e  -  Klasszikus költőink istenes 
versei/Móra K. 1991.)

7  Új a r a n y h á r f a  -  Versek keresztyén családi al
kalmakra (Református Sajtóosztály 1992.)

-  H a n g  s z ó l í t  -  Isten-kereső versek a 20. század 
világirodalmából (Vigilia K. 1993.)

A z idei verseny alapkötete pedig az I s t e n  k e z é b e n  
című gyűjtemény, amely az erdélyi magyar költők vallá
sosverseinek gazdag anyagát tartalmazza. így 63 költő 
315 verséből választhatnak a versenyzők. Ez a kötet 
„olyan szellemi tájakra” hívja a versmondókat, ahová 
az elmúlt évtizedekben -  ahogy a Kiadó írja -  „belépni 
sem volt szabad”.
t? ‘̂ f f rseH}en Isten szeretete tündöklik, s benne ragyog 

szépsége, s az itt élő ember természetes kötődése 
szülőhazához, anyanyelvhez és felebaráthoz, 

x j .f}a8y°mdnyosan meghitt hangulatú rendezvény 
védnöké most is D . S z e b i k  I m r e  püspök, támoga
tói pedig a nyíregyházi történelmi egyházak.
., Április 27-én, a szombaton délutáni elődöntők alap

ján alakul ki a 28-i vasárnap 10 órakor kezdődő döntő 
mezőnye, amelynek zsűri-elnöke ismét neves színművész 
lesz. r

A  versenyző diákokat — iskolánként 2 fő  — és a kísérő 
magyartanáraikat most is a rendező gimnázium látja 
vendégül. A z eredményekről az Evangélikus Elet hasáb
jain adunk hírt.



EVANGÉLIKUS VOLTOM IRÁNYÍTOTT 
SZOCIOLÓGIAI ÉRDEKLŐDÉSEMBEN

Evangélikus Elet 1996. április ;

Szerk.: Miért kapta Rektor Úr a 
Széchenyi-díj elismerését?

A. R.: Szociológiai kutató és ok
tató munkámért adták, különösen 
a rétegződés és mobilitás területén 
végzett kutatásaimért és a magyar 
szociológia nemzetközi kapcsola
taiban kifejtett tevékenységemért.

Szerk: A  Széchenyiről elnevezett 
díj éppen egy közgazdász-szocioló
gus birtokában muyen jelentőséggel

A . R.: Ezt a díjat tudósoknak ad
ják, de egy közgazdász-szocioló
gusnak különösen illik a díj, mert 
Széchenyi nemcsak fontos politi
kus, de közgazdász és tágabb érte
lemben társadalomtudós is volt. 
Számos műve foglalkozik ilyen 
kérdésekkel.

Szerk: lUdom, hogy a rektori fel
adat nagy mértékben elfoglalja most 
munkaidejét, de mégis arról érdek
lődöm, milyen kutatásokat végez 
most?

A. R.: Az utóbbi években az 
egész magyar társadalmi átalaku
lással foglalkozom. Milyen válto
zások történtek, merre haladunk 
és mit lehet mindebből kikövet
keztetni?

Ezen belül különösképpen két 
témát emelnék ki: az egyik a sze
génység, szegényedés ügye, a mási
kat így nevezhetjük, hogy az érték- 
és erkölcsválság jelenléte.

Szerk: Kérem, röviden fejtse ki e 
két témát.

A . R.: Kezdjük a szegénység 
kérdésével. Megnőtt a szegénység 
Magyarországon. Durva becsléssel 
-  ha a 80-as evekben 1 millióra be
csülték - , ma 3 millió, talán vala
mivel több a szegény ember. Ez sú
lyos tétel! Súlyos ez különösen 
azoknak, akik „lecsúsztak” a sze
génységbe. Kikből állnak ezek a 
szegények?

Első csoport a „hagyományos 
szegénység”, az alacsonyabb isko
lai végzettségűek, szakképzetle
nek.

Második csoportba az „új mun
kanélküliek" tartoznak, (10%-nál 
több!) ezek a veszélyeztetettek, de 
különösen is a tartósan munkanél
küliek. Ide tartoznak azok, akik

kor nagyon nehézzé válik a de
mokratikus élet. Itt számítanunk 
kell arra, hogy aki alul marad, azt 
nem pusztítják el, nem teszik lehe
tetlenné. Tbleránsaknak kell len
nünk és elfogadnunk egymást. Ez 
a mindennapi élet területén is áll. 
Nehézzé lesz az élet, ha nem bíz
hatunk abban, hogy szomszédaink, 
munkatársaink, akikkel naponta 
találkozunk, tartják magukat az 
erkölcsi szabályokhoz.

Ennek a társadalmi válságnak 
leküzdésében igen lényeges szerepe 
lehet az egyháznak!

Szerk.: Mint zsijtati elnök és mint 
presbiter, Rektor Úr is részt vállal eb
ben az egyházi feladatban. M i ennek 
a háttere?

A. R.: A szociológiai érdeklődé
semben -  amilyen értékek alapján 
a szociológiát műveltem -  kezdet
től fogva irányított evangélikus vol
tom, evangélikus gondolkodású 
családi neveltetésem és részben a 
Deák téri gyülekezetben, Kékén 
András lelkészemtől kapott útra- 
való. Két eleme volt ennek: tiszte
letben tartani az embert, nem el
nyomni, kizsákmányolni, bebörtö
nözni, megkínozni. Ez a szabadság 
elve. A másik: embertársaink szere- 
tete, a másik ember segítése. Mind
kettőt Jézus hirdeti nekünk. Ez a 
két gondolat biztos szerepet ját
szott abban, hogy szociológus let
tem, és ez megerezhető a munká
mon is.

Szerk.: Köszönöm a beszélgetést. 
Rektor Úr életére, tudományos 
munkájának eredményes tovább
folytatására adjon Isten erőt, hitet és 
tudást az elkövetkezendő időben is.

Tóth-SzöllSs Mihály

FELTÁMADÁS ÉS KERESZTYÉN ÉLET

A testi feltámadást hirdetjük
Pablo Picasso szerint a művé

szet hazugság, amely segít felis
merni az igazságot. Picassónak 
igaza van. Életünk annyira min
dennapivá szakosodott, hogy 
egyre szokatlanabb segédesz
közökre van szükségünk a tüné
keny és változékony napok mé
lyén húzódó örök igazságok 
időnkénti újrafelfedezéséhez. 
Örömmel fizetjük meg a hazug
ságot, sőt régen mosolygunk 
mar ügyeskedő terjesztőm, akik 
úgy kínálják portékáikat, hogy 
„átlátnak” azok értékén -  mi 
ugyanis az árusokon látunk át. 
Tüdjuk, hogy a hazugság csak ál
hazugság, vagy legfeljebb para
doxon, amely sajátosan kanyar
gó ösvényén a számunkra leg- 
rontosabbhoz segít eljutni. Zsák
ösvényekkel teli világban sokat 
megér az igazi!

Van néhány szavunk, amelyek 
egy kis hazug művészet nélkül 
semmit sem jelentenek. Nem 
azért, mert semmitmondóak, 
hanem mert akikhez szólnak, 
azok nem értik. Ilyen a feltáma
dás szó is. ,A  saját testünk feltá
madása”, amelyet Athanáziusz 
Hitvallásával együtt mi is hirde
tünk, a mindennapok ésszerűsé
gével értelmezve sok további 
gondot okoz: pl. „hol fog elférni 
az a sok ember?”, „igazán sze
retnék-e ezt a külsejükkel nem 
megelégedett emberek is?”, de 
semmivel nem egyszerűbb, leg
feljebb valamivel rafináltabb a 
szadduceusok kérdése a hét fér- 
jű asszony feltámadás utáni csa-

lK o r 6,11-15
ládi állapotáról (Lk 20,27 és kö
vetkező versek). Jézus válasza (a 
feltámadottak „az angyalokhoz 
lesznek hasonlók”) és Pál szavai 
(lK or 15) arról, hogy „elvettetik 
érzéki test, feltámasztatik lelki 
test” és „Isten olyan testet ad ..., 
amilyet elhatározott”, arra fi
gyelmeztetnek, hojw csak akkor 
érthetjük meg a feltámadás szó 
tartalmát, ha már értjük azt, 
hogy „angyal”, „lelki test” és„Is- 
ten”. És ahogy nem értjük 
Chagall képén a hászid hagyo
mányból felröppenő és házak fö
lött repülő hegedűst, vagy száza
dunk magára maradt magyar 
költőjének „szívét”, ahogy „kö
réje gyűlnek szelíden, s nézik, 
nézik a csillagok”, úgy nem 
(vagy még kevésbé) értjük szent 
könyvünk első bekezdésében -  
talán csak a névelő kivételével -  
azt a megállapítást, hogy „Isten 
lelke lebegett a vizek fölött”, 
vagy ugyanennek a könyvnek az 
utolsó mondatát, ahol valaki az 
Úr Jézus (minden értelmet meg
haladó) Kegyelmét kívánja ne- 

' künk. így nem értjük a feltáma
dást sem. Kár volna valamilyen 
formális logikai szempont sze
rint tárgyalni róla, szenvedélye
sen érvelni mellette, szakiroda- 
lomra hivatkozni. De: ahogy 
mégis tudom, hogy ugyanez a he-

f
edűs ugyanígy nem sétálhatna a 
ázak között, és ahogy időnként 
végtelenül együtt -  sőt egyet ér
zek József Attilával (vagy ő én- 
velem), és álmomban vagy legtö
rékenyebb gondolatfoszlánya

imban „ott vagyok a teremtés
nél”, és n éh a , megmagyarázha
tatlanul érzem az Ű r Jézus értel
met meghaladó kegyelmét, úgy 
időnként ráérezhetek arra is, 
hogy milyen lehet az, amikor va
lami (valaki) egyszerre régi és új, 
egyszerre kezd(ődik) és végleg 
hazatalál, amikor az emberi élet 
lényeg szerinti folytatása 
(ugyanakkor újrakezdődése is) 
egyidejűvé válik az Isten létéből 
való végtelen és örök részesedés 
átélésével. Jó volna most azt 
mondani: ez a feltámadás! De 
ezek csak mondatok. Papíron, 
nyomdafestékkel, hetilapban. 
Ezért kell a hazug művészet, 
amely nem állítja magáról, hogy 
igazat mond, bár nem is zárja ki, 
nem tud vagy nem akar minden 
részletében igazolható maradni, 
de néha mégis az, amely még 
élettelen közvetítő közeg szere
pében is szabadabb, mint akihez 
szól, és szabadság-ajándékában 
rejtett összefüggések nyílnak 
meg. Ilyen -  meghitt és jólérthe
tő kategóriákat egyébként meg
engedhetetlenül összemosó -  
művészet képes csak kifejezni az 
igazságot; egyedül ez alkalmas 
arra, hogy átadjon valamit a fel
támadás lényegéből. Ilyen művé
szettel szabad csak a feltámadás
ról gondolkodnunk és beszél
nünk, talán úgy, ahogy Pilinszky 
reményteli sírverse szól: „Túlhe
vített virágcsokor”. És ilyen mű
vészet a húsvéti hit, amely a fel
támadás kapujáig kísér.

Béres Tamás

VILLANTNÉ BERNÁT ILI:

Húsvét

Húsvét harsonája száll a légben 
Húsvét diadala minden rezdülésben 
Húsvét van: szabad s kell élnem 
Húsvét hozsannája: nem kell mitől félnem.

Húsvét jö tt a sötét dermedt csend után 
Jézus feltámadott a síri éj után 
Húsvét: szól a harang: Vivát! Vivát! Vivát! 
Jézusunk legyőzte a poklot és h a lá lt

Húsvét! Jézus él! Drága reménységem! 
Kegyelméből szabad és kell újra élnem 
Húsvét erőssége eltölti a lelkem 
Húsvét diadalát hirdesse életem.

Húsvét van újra, ó drága testvérem 
Kezedet fogom és van reménységem 
Jézussal együtt induljunk útra hát 
Hirdessük együtt húsvét diadalát!

Tárgyalás az egyházak 
ingatlanairól 

és finanszírozásáról
A történelmi egyházak vezetői találkoztak a Parlamentben Hóm Gyu

la miniszterelnökkel. Egyházunk részéről dr. Harmati Béla püspök, dr. 
Frenkl Róbert országos felügyelő és Szemerei Zoltán pénzügyi főosztály- 
vezető vett részt a tanácskozáson, melyen a többi egyház és a zsidó fele
kezet vezetői hasonló módon képviselték közösségüket.

A találkozón megerősítést nyert az, hogy törvényes alapon folyik az ál
lam és az egyházak kapcsolatrendszerének alakulása. Az 1990. évi IV. 
törvény szilárd alap. Legtöbb időt az egyházak ingatlanrendezése és a fi
nanszírozás kérdése foglalta le. Megegyezés született arról, hogy az in
gatlanokat természetben 2001-ig adják vissza, a pénzbeli kártalanítás 
2011-ig tolódik ki. Egyházunk ebben a kérdésben elismerten jó és pon
tos előterjesztést tett, és annak alapján a további bizottsági tárgyaláso
kon dől majd el, hogy mit kapunk vissza „természetben”, és melyek lesz
nek azok az ingatlanok, ahol pénzmegváltást kérünk.

Az egyházakkal való kapcsolattartásra a Miniszterelnöki Hivatalon 
belül egy kollégium alakul Platty Iván címzetes államtitkár vezetésével. 
Anyagi természetű kérdés az iskolák és a minisztérium, illetve önkor
mányzatok között fennálló, érvényes közoktatási megállapodások ügye. 
Ezek továbbra is érvényben vannak, de kérték az egyházak, hogy a 
kiegészítő támogatások a szerződések alapán kerüljenek folyósításra 
már 1996-ban is.

Az egyházak alaptevékenységének finanszírozásáról folyik a törvény 
előkészítése. Ebben az ügyben sikerült elérni, hogy a Parlament Em
berjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága vonjon be az előkészítésbe 
egyházi szakértőket, hogy ne kerüljön megszavazásra olyan törvény, 
mely „rólunk, nélkülünk”, az illetékesek meghallgatása nélkül születne 
meg..

T.

üzdelmes-véres évszázadunk közeledik a végéhez. A  
A  nagy forduló előtt Krisztus népe sem kerülheti meg, 
hogy számot ne vessen mindazzal, ami ezzel az évszá
zaddal mögöttünk marad, és ami az új évezredben előt
tünk áll. Ezt a k e t t ő s  s z á m a d á s t  kívánják elvégez
ni a világ evangélikus egyházai a jövő év júliusában. Ek
kor lesz ugyanis ötvenéves a Lutheránus Világszövetség 
immár öt világrész 122 evangélikus egyházát átfogó lelki 
közössége. Alig több m int egy évünk van a fölkészülésre.

Kérdőjelek a helyszín körül
Három éve született meg a döntés: fogadja el az evan

gélikus világ-család erre a jubileumi találkozóra az öt 
pályázó ország közül a négy kis evangélikus egyház kö
zösmeghívását H o n g k o n g b ó l .  Három erős érv szólt 
e döntés mellett. Ez lesz majd az első világgyűlésünk a 
hatalmas ázsiai világrészben. Hongkong, a hatmilliós vi
lágváros, a modem technikai civilizáció egyik központ
ja, világvallások és kultúrák keveredésének a színhelye, 
megfelelő kihívás lesz majd a harmadik évezredre készü
lő egyházunk számára. És végül, a mindössze 80 ezer, ott 
élő evangélikus kisebbségi helyzete a sokmilliós, modem  
világvárosban jó l érzékelteti majd mai helyzetünket, fő 
leg a keresztyén misszió kihívásait.

N é h á n y  k o m o r  k é r d ő j e l  azonban már akkor 
beárnyékolta ezt a döntést. Már akkor ismert volt, hogy 
éppen 1997 nyarán, röviddel a világgyűlés Júliusi idő
pontja előtt, megy végbe az évszázados brit koronagyar
m at átadása, különleges státussal, a kommunista Kína 
fönnhatósága alá. A z előzetes tárgyalások során mind a 
brit, mind a kínai állami hatóságok ismételten garantál
ták az egyházi világtalálkozó teljes szabadságát. Most 
februárban mégis riasztó hírek érkeztek egy „félhivatalos 
kínai javaslatról" a világgyűlés elhalasztására. A z éppen 
G enfien ülésező LVSZ-vezetőség úgy határozott, 
I s h m a e l  N o k o  főtitkár utazzon újra Hongkongba a 
helyzet tisztázására.

A  Genfből érkezett legújabb hírek szerint a f ő t i t 
k á r  m o s t ■ h i v a t a l o s  m e g e r ő s í t é s t  k a p o t t  a 
K í n a i  Á l l a m t a n á c s t ó l :  a h a l a s z t á s r ó l  
s z ó l ó  h í r e k  f é l r e é r t é s e n  a l a p u l n a k .  A  
v á r o s  á t a d á s á t  k ö v e t ő ,  e l s ő  n e m z e t k ö z i  
t a l á l k o z ó  m e g t a r t á s á n a k  n i n c s  s e m m i  
a k a d á l y a .  A  Lutheránus Világszövetség előkészületei 
ezért — hangzik Genfből — az eredeti tervek szerint, teljes 
erővel folytatódnak A  feszült délkelet-ázsiai helyzetben

K r i s z t u s  t a n ú i  v a g y u n k !

-  Evangélikus világgyűlés 1997-ben -

Hongkong, a jövő nyári világgyűlés színhelye

érthető aggodalommal, mégis reménységgel várjuk, hogy 
nem ismétlődik meg az, ami 1970-ben történt. A z ekkor 
Brazíliában előkészített V. világgyűlést politikai bonyo
dalmak miatt, néhány hónappal a kezdete előtt kellett 

' áthelyezni Evianba, a Genfi-tó partjára.

A központi téma
A  harmadik évezred küszöbén az ötvenéves Világszö

vetség valóban időszerű központi témát választott. Ben
ne az egyház mai küldetésének a lényegéről van szó. Ez 
a főtém a szó szerinti magyar fordításban így hangzik' 
„ K r i s z t u s b a n  -  t a n ú s á g t é t e l r e  h í v a t t u n k  
e l ” ( I n  C h r i s t  -  c a l l e d  to  w i t n e s s ) .  Szaba
dabb fordításban: „Krisztus tanúi vagyunk!”

Ez a tanúságtétel, bizonyságtétel, amely a Krisztus-hit 
következménye, mindig h á r m a s  i r á n y u l t s á g ú .  
Jelenti Isten igéje hirdetését a gyülekezetben. Jelenti az 
evangelizációt és a missziót az elidegenedettek és a nem 
keresztyének között. De ezzel együtt jelenti a keresztyén 
életfolytatás, a jézusi szeretet szüntelen gyakorlását is az 
emberek között.

Végtelenül időszerű kihívás és üzenet ez a központi té
ma. Krisztusban lenni, K r i s z t u s b a n  h i n n i  any-  
n y i t  j e l e n t ,  m i n t  s z ó v a l  és é l e t ü n k k e l ,  
e g y é n i l e g  és k ö z ö s s é g b e n  f á r a d h a t a t l a 

n u l  t a n ú s á g o t  t e n n i  I s t e n r ő l ,  a K r i s z t u s 
b a n  m e g ú j u l ó  e m b e r i  é l e t  c s o d á j á r ó l  a 
l é l e k t e l e n n é ,  e z é r t  b o l d o g t a l a n n á  v á l t  
t e c h n i k a i  s z u p e r - c i v i l i z á c i ó ,  a s o k f é l e  
v a l l á s  és e m b e r - k ö z p o n t ú  v i l á g n é z e t e k  
m a i  v i l á g á b a n .

A világgyűlés hármas arculata
Kétségtelen, hogy az egyházak küldötteinek a legna

gyobb figyelme majd a k ö z p o n t i  t é m a  k ö r ü l i  
v i t á r a  irányul: mi a keresztyénség mai küldetésének a 
lényege technizált, pluralista, emberközpontú világunk
ban? A  világgyűlés kilenc napja megint csak nagyon rö
vid lesz maja, hogy ezt a nagy kérdést minden oldalról -  
előadásokban, bibliatanulmányokkal, munkacsopor
tokban és plenáris vitákban -  körüljárhassa a világ- 
evangélikusság mintegy 400 hivatalos delegátusa és a 
több mint 1000 más résztvevő. Milyen a „Knsztus-tanú- 
ságtétel" mai igehirdetésünkben? Hogyan végezze ma az 
egyház a „ Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” Krisz
tustól kapott missziói parancsát? És hogyan élje meg ma 
személyesen és közösségben a szeretet jézusi nagy paran
csolatát Hongkongban éppúgy, m int New Yorkban, 
Addisz-Abebában, Sáo Paulában vagy Magyarorszá
gon? Nyilván ez a fő  kérdés áll majd a jövő nyári tanács
kozások középpontiában.

De minden LVSZ-világgyűlés, vagy ökumenikus vi
lágtalálkozó alapjaiban valami más is, m int egy világ
méretű teológiai és gyakorlati, szükséges vita az egyház 
mai helyzetéről és feladatairól Ezeknek a feszített tem
pójú, izgalmas vitáknak az alapja az, hogy m i n d e n  
e g y h á z i  v i l á g g y ű l é s  e l s ő s o r b a n  t a l á l k o 
z á s  e g y m á s s a l  I s t e n  s z í n e  e l ő t t :  i s t e n -  
t i s z t e l e t ,  I s t e n  ig é j é re  h a l l g a t á s ,  b ű n b á 
n ó t  és h á l a a d á s ,  k ö z ö s s é g  a z  Úr a s z t a l á 
n á l ,  é n e k b e n  és i m á d s á g b a n .  A zö tL V SZ -és  
EVT-világgyülésről amelyet az elmúlt fé l évszázadban 
átélhettem (Minneapolis 1957, Evian 1970, Vancouver 
1983\ Budapest 1984 és Curitiba 1990), legmaradan
dóbb, legmélyebb emlékeim mindig ezek voltak: a sokfé
le nyelv, kultúra, egyházi tradíciók és társadalmi háttér

ellenére mennyire egyek voltunk Krisztusnak egyházát, 
népét hordozó, vezető jelenlétében!

És -  elkerülhetetlenül -  még egy „harmadik arculata ” 
is lesz majd ismét a jövő nyári, jubileumi világgyűlésnek 
A  s z á m a d á s  és s z á m v e t é s : b ű n b á n ó  és 
h á l á t  a d ó  v i s s z a t e k i n t é s  Világszövetségünk el
m últ fé l évszázadára, főleg az elmúlt hét esztendőre 
Curitiba óta. És a fölkészülés, i r á n y v o n a l a k  és 
k o n k r é t  p r o g r a m o k  k i d o l g o z á s a ,  a f e l e 
lős  ú j  v e z e t ő k  és t e s t ü l e t e k  m e g v á l a s z t á 
sa a ÍV S Z  következő útszakaszára, amely már átvezet 
a harmadik keresztyén évezredbe.

Hármas nagy föladatkor és hármas kihívás a világ 
evangélikus egyházai számára a nagy évfordulón. Jól, 
hűséggel élünk-e majd ezzel a nagy lehetőséggel?

Hazai egyházunk és a világgyűlés
Mi, magyar evangélikusok, az elmúlt évtizedekben -  

még a legnehezebb időkben is -  igyekeztünk jó l felké
szülni öt-hétévenként tartott világgyűléseinkre. Ezt a jó  
tradíciót most is meg kell őriznünk!

Ez egyfelől azt jelenti: a következő egy évben mind a 
g y ü l e k e z e t e k ,  mind a l e l k é s z i  m u n k a k ö z ö s 
s é g e k  szintjén, G enf segítségével is, s o k a t  k e l l  
m a j d  f o g l a l k o z n u n k  a k ö z p o n t i  t é m a  
r e n d k í v ü l  a k t u á l i s  k é r d é s e i v e l .  M it jelent 
ma nekünk, magyar evangélikusoknak, Krisztus hűséges 
tanúinak lennünk az igehirdetés, a misszió és a szeretet 
vonalán kisebbségi helyzetünkben, a többi egyházhoz 
való viszonyban, hazánk mai pluralista társadalmában, 
annak erkölcsi és anyagi, súlyos krízisében?

De nemcsak ez a fölkészülés vár reánk Egy genfi, 
nemrégi személyes beszélgetésünk során Ishmael Noko 
főtitkár nagyon erősen hangsúlyozta előttem: a m a 
g yar  e v a n g é l i k u s  e g y h á z  h a n g j a ,  t a p a s z 
ta l a ta i ,  t a n ú s á g t é t e l e  r e n d k í v ü l  s o k a t  
j e l e n t e n e k  a négy hongkongi vendéglátó kis egyház
nak konkrét helyzetükben, de a hasonló próbatételek 
közt élő, kisebbségi egyházaknak is a „harmadik világ
ban”!

Ennek a kettős föladatnak itthoni közös teológiai fö l
készülésünknek és majd hongkongi megszólalásainknak 
is legjobb alapja és kísérője lesznek i m á d s á g a i n k  
a világ-evangélikusság jövő nyári nagy eseményéért, kö
zös számvetésünkért az új évezred kapujában.

D. dr. Nagy Gyula

.  1
l

nek egyáltalán nincs keresetiig  
vagy kis keresetből, idő előtt, ala
csony nyugdíjba mentek.

A harmadik csoport igen figye
lemre méltó: megnőtt a szegény
ség a gyermekek körében. Különö
sen sokan lettek 1990 után. Ezt 
nem lehet ölbe tett kezekkel néz
ni!

Végül a negyedik csoportba so
rolom a „roma népességet”. Ők ré
gen is ide tartoztak, de lehet mon
dani, hogy a rendszerváltás legna
gyobb vesztesei.

Szerk.: Különösen a két utolsó 
csoporttal kapcsolatban milyen a 
társadalom nevelési felelőssége? Mit 
kell tudatosítanunk?

A. R.: Nagyon egészségtelen tár
sadalmi állapot ez, ha a különböző 
rétegek szétválnak egymástól, fia
talok nem ismerik egymást, nem 
tudnak egymásról, nem is érint
keznek. Oda kell hatnunk, hogy 
megismeijék egymást. Saját éle
temben tapasztaltam ennek érté
két, mert érettségi után 11 évig 
voltam fizikai munkás, a társada
lom legszegényebb rétegei között 
éltem. Tfermészetesen ezt nem csi
nálhatja végig mindenki, de sokat 
tehet az egyház. Az ifjúsági körök 
nagyon alkalmasak erre a megis
merésre és megbecsülésre. Egyhá
zunkban folyik ilyen munka. A 
Mevisz „Bárka-csoportja” a társa
dalom elesettjeivel foglalkozik. 
Nemcsak segítenek, de egyben 
megismerik, milyen a szegénység?!

Szerk.: Hallhatnánk Rektor Úr 
felvetett második témájáról is?

A . R.: Igen. Az erkölcsi- és ér
tékválság különösen is érdekel. 
Arra a meggyőződésre jutottam 
kutatásom eredményei alapján, 
hogy a mai magyar társadalomban 
az igen súlyos gazdasági problé
mák mellett még súlyosabb és ne
hezebben leküzdhető az erkölcsi 
válság. Az elmúlt totalitárius-dik
tatórikus rendszerek idézték elő 
ezt a válságot. A  hagyományos -  
keresztyén -  erkölcsi értékeket tu
datosan rombolták le és helyébe 
más érték nem jött! Bizonytalan
ságban van a ma embere: mi az 
életünk értelme? hogyan kell élni? 
milyen értékeket keli követni? ho
gyan lehet olyan társadalmat épí
teni, mely nem a széthúzáson, de 
az együttműködésen alapul?

Az erkölcsi szabályokban egyet
értésnek kell lennie. A  gazdasági 
élet akkor működik olajozottan, ha 
szereplői bizonyos minimális er
kölcsi szabályokat megtartanak, 
pl. a gazdasági szerződéseket telje
sítsék, ne hazudjanak, ne csapják 
be ügyfeleiket, mert ha ezt teszik, 
ezzel nehezítik meg az életet.

Ugyanez a politikai életre is vo
natkozik. Ha a pártpolitikusok 
nem bízhatnak abban, hogy politi
kai versenytársuk tartja magát a 
demokrácia játékszabályaihoz, ak

Dr.Andorka RuáoXfakadémikust, a Közgazdaságtudományi Egyetem
154 nem2eti “»népünkön 

* *?• Szívből köszöntöttük ez alkalomból, és
‘tünk^vele^ meS°^°^s4r̂ ’ va f̂lw,n< tudományos munkásságáról beszélget-
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Nem a mának, nem a pillanatnak élünk!
lK o r 15,32b-34

Meleg ALKONYAT volt. Az 
asztal gazdagon terített, a szóra
koztatás fizetett, a szerep élve
zettel játszott és egyszer csak 
Madách híres római színének 
szereplője így kiáltott:

„Örüljön, aki él, vagy ha nem 
Tiid is örülni, legalább kacagjon!"

Thláló szavak, elgondolkodta
tó tartalom, hiszen annyi a felül
ről kapott öröm nélküli kacagás 
bennünk és körülöttünk!

Hallgatózzunk csak egy kicsit! 
Figyeljük saját kacagásunkat és 
emlékezzünk másokéra. Arra, 
amely bizseregve üdít és arra, 
amely rettenetesen idegesít.

Itt van például a jóvilágból fa
kadó kacagás, ami attól hangos, 
hogy megfelelő eszközökkel 
szinte minden és mindenki meg
szerezhető, attól alig szünet nél
küli, hogy újra és újra többet el
érni akaró. Néha szavanként tö
kéletesen érthetően közbeszól 
valaki: Bolond, az éjjel elkérik 
tőled a lelked..., de egyszer 
élünk, nem igaz?

Megszámlálhatatlan irányból 
hallható a gonoszság szülte ka
caj is. Nagy élvezetté lett az ölés, 
mintegy követelménnyé mások 
megtaposása, természetessé is
merős és ismeretlen megkárosí
tása.

Hogy ez esetleg fáj, hogy kín 
markolja a szívet, félelem ron
csolja az idegeket? Ma neked, 
holnap nekem -  nem igaz?!

No és milyen a közöny cinikus 
kacaja?

Az is lehet, hogy közvetlen 
közelről hallgathatjuk azt, hdgy 
nem érdekel a jövő, üres szenti- 
mentalizmus minden nemesnek 
kikiáltott érzelem, nem nagy ügy 
az élet, lényeg, hogy múlik.

S hallgassuk meg talán a kü
lönféle hazugságok, hitetések 
bennünket is átjáró, másokba is 
hatpló kacagását.

Úgy tűnik, örökké játszható és 
kellemes élvezetet jelentő még 
ott is, ahol taníttatott: de közöt
tetek ne ez legyen a rend!

Ahogy sétálgattunk, figyel
tünk, elképzelteket és tapasztal
takat továbbgondoltunk, kétség
telen, hogy beleütköztünk 
bosszantó tényezőkbe, megállí
tottak váratlan események, me
lyek a csendesebb vagy hango
sabb kacagásokat némitani óhaj
tották, ám ami egészen zavaró, 
sőt megsemmisítő lehet, az egy 
HAJNALON történt.

Csend volt, szív irányította a 
lépéseket, tegnapelőttin jártak a  
gondolatok, s egyszer csak azt 
mondta valaki: Nincs itt, hanem 
feltámadt!

S azóta ezrek és ezrek hallot
ták már: Krisztus feltámadt. Azt 
mondjátok, ezen is kacagnak? 
Tüdőm.

De azt is: a tegnap elhitetett, a 
mára kitalált, a holnapra terve
zett hazugságok többé éppen 
azért nem következmények nél
küliek, és le nem leplezetlenek,

mert az Igazság, az Isten Igazsá
ga a világban maradt.

Az elkövetett gonoszság, 
amelyről most azt mondjuk: ne
kem nem fáj, bizony azért lesz 
egészen gyötrelmesse, mert nem 
a földkerekség kétes tükrében, 
hanem Krisztus jóságában kell 
érzékelni!

Az élet pedig igenis azért 
„nagy ügy”, mert értelemmel át
szőve ajándékul adatott. Érté
kes, hiszen nem vesszük észre, 
mennyire őrzött? Távlatokat ka
pott, mert drága áron megválta
tott.

A véges határtalannak hitt él
vezete így válik hát rettenetesen 
veszélyessé és még az is megtör
ténhet, hogy a mindent megha
ladó örökség taszítódik el.

Azon a hajnalon, amikor a mi 
Urunk feltámadt, több lett az 
élet! Ha tetszik, nagyobb lett a 
súlya, alapvetően megváltozott a 
hossza és más lett a célja!

Most azonban NAPPAL VAN.
A te nappalod, meg az enyém, 

a nekünk adatott!
Az, melyben nem igaz, hogy a 

mának és a pillanatnak élünk, de 
mélységesen igaz, hogy vissza- 
hozhatatlanul és megismételhe
tetlenül fontosak a pillanatok. 
Az összetörettetések, a megérin
tések, a megszólítások Élő 
Urunk által, és a válaszok, hogy 
a ma hallható, holnap elnémuló 
kacagás felülről kapott, nagy 
örömmé változhasson.

Fatalin Helga
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EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM

Meghívó az akadémiai napokra
A z Európai Magyar Protestáns 

Szabadegyetem ezévi találkozóját 
a Sváb Alpokban fekvő Gomadin- 
genben (Schwäbische Alb), a stutt
garti Evangélikus Egyházközség 
üdülőtelepén tartja 1996. április 
27-től május 4-ig. Az akadémiai 
napok témája: Magyar jelenlét 
Európában (Ungam in Europa). 
Az ÉPMSZ kezdettől fogva az 
egyházak közötti megértés fóruma 
volt, ebben a szellemben idén is 
ökumenikus istentisztelettel kez
dődik a konferencia, majd neves 
hazai és külföldön élő szakembe
rek előadásai adnak alapot és ke
retet személyes eszmecserékre. 
Ízelítőül a témakör néhány pontja: 
XX. századi Európa-modellek; 
Magyar sorselemzések; Emigráció 
Magyarországra a Kárpát-meden
céből; Kulturális élet a Délvidé
ken; Mennyiben európai a magyar 
teológia?; Együttműködés a Du- 
navölgyében?; Európa és Magyar- 
ország; Európa és a Kárpát-me
dence.

Az esténkénti kulturális műsor
ban szerepel „Élő ítéletek” című 
Kolozsvárott forgatott dokumen
tumfilm, majd Márai Sándor: San 
Gennaro vére, Illyés Kinga elő
adásában; a Muzsikás Együttes

hangversenye és táncháza. Az 
akadémiai napok egyik különle
ges értéke, hogy összehozza a ha
sonló érdeklődésű személyeket, 
lehetőséget ad találkozásokra, be
szélgetésekre, melyek különben 
aligha jönnének létre. Részletes

„A Luther Márton Kollégiumban 
hétvégeken és iskolai szünetek idején 
szállóvendég-fogadásra van lehetőség. 
10-60 tö közötti gyermek- és felnőtt- 
csoportok ellátását egyaránt tudjuk 
biztosítani étkezési lehetőséggel egybe
kötve.

Szállásd(j: 500,- Ft/fő/éjszaka. Étke
zés: reggeli 100,- Ft; ebéd 200,- Ft; va
csora 150,- FtJtö. 20 fő fölött a szállás
díjból kedvezmény vehető igénybe.

Érdeklődni: Tár Jánosné igazgatónál 
a (42)410-601 telefonszámon, vagy le
vélben, címünk: Nyíregyháza, Béla u. 1.

fölvilágosítást ad és a jelentkezé
sedet elfogadja: KÓTAI IST
VÁN, Itasruhweg 21, CH-8245 
Feuerthalen, Svájc, tel. és fax es
ténként (0041) 53 29 25 06; vagy 
Király Zoltánná 7400 Kaposvár, 
Teleki u. 22.

A Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium tanulói részére március 
23-án „Hit -  orvostudomány -  sport, 
lésti-lelki egészségünk” címmel tartott 
előadást dr. FrenkJ Róbert, országos 
felügyelő.

Március 24-én, Visegrádon,, A  gyer
mekekért, a 21. századért” címen ren
dezett interszektorális konferencián 
egyházunknak a gyermekekért végzett 
egészségügyi és szociális tevékenységét 
ismertette az országos felügyelő. 
Mindkét alkalmon résztvett Marton 
Ihmás ifjúsági titkár is.

Az 1995-96. évi téli kántorképző tanfolyam ünnepélyes vizsgája a Mandák Ott
honban április 13-án -  szombaton -1 0  órakor lesz. Szeretettel várjuk az érdek
lődőket

NYÁRI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAMOK: 
időpont: tanfolyamdíj: vezető:

I. jún. 22-júl. 6. 9 000,- Bencze Gábor
II. júl. 13—jul. 27. 9 000,- Ecsedi Zsuzsa

III. aug. 5-aug. 24. 12 00Q,- dr. Balás István
Jelentkezési határidő: április 28. Új jelentkezők jelentkezési lapjához kérünk 

mellékelni rövid önéletrajzot az eddigi zenei tanulmányokról és lelkészi ajánlást. 
Jelentkezési cím: Kántorképző Intézet, 2151 Fót, Berda J. u. 3.
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á c  ökumenikus kapcsolatok munkása

-  Természetesen mindig is folyt 
külügyi munka az egyházban, hi
szen kapcsolataink éltek, működ
tek. De régebben, külügyi titkár
ként egy-egy lelkész tartotta kéz
ben az ügyeket, amelyeket az évek 
során egyre kevésbé lehetett már a 
lelkészi teendők mellett végezni. 
Amikor pedig a bajor egyházzal 
szorosabbá vált a kapcsolat, elke
rülhetetlen lett, hogy valaki teljes 
munkakörben, állandó emberként 
vezesse a külügyeket. Egyébként 
ezt a bajorok ki is kötötték. S mi
vel akkoriban is számos lelkészi 
hely volt betöltetlen az egyházban, 
igazán kár lett volna e célra egy 
lelkész munkaidejét lefoglalni.

-  Milyen szempontok szerint vá
lasztották ki Önt?

-  Gondolom, erről elsősorban 
nem engem kellene megkérdezni. 
De bizonyára szerepet játszottak 
ebben a külkereskedelemben el
töltött hosszú évek tapasztalatai,

FELTÁMADT!
Egy édes titkom van nekem. 
Fénnyel betölti életem, 
mosolyra nyitja számat: 
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén. 
Ujjongok az örömtől én, 
hisz nem vagyok már árva. 
Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen. 
Mindig velem, mindig velem. 
Az úton O vezérel 
oltalmazó kezével.

Virágok, illatozzatok! 
Húsvéti, tiszta fény ragyog, 
elűzve minden árnyat: 
a Megváltó feltámadt!

Túrmezei Erzsébet

két nyelv ismerete, s nyilván az is, 
hogy több mint harminc éve pap
feleség vagyok, tehát egyházi isme
reteimben, kapcsolataimban nem 
voltam kívülálló. Egyébként hadd 
mondjam el, hogy örülök a váltás
nak, mert ez a munka színes, eröe'  
kés, s naponta érzem azt, hogy ér
telme, célja, eredménye van a te
vékenységemnek.

— Melyek a külügyi osztály mun
kájának legfontosabb területei?

-  Amerikától Erdélyig szervez
zük a kapcsolatokat. Konferenciá
kat, találkozókat szervezünk itt
hon, amelyeket az én dolgom „le
vezényelni”, a vendégek Ferihegy
re érkezésétől az elutazásukig, az 
étkeztetés, a szállás megszervezé
sétől a programok kialakításáig, 
gyakran kísérni is kell őket az egy
házi és gyülekezeti intézmények 
bemutatására, olykor magam tol
mácsolok. Ha a mieink mennek 
külföldre, a meghívások számba
vétele, az ő kiutaztatásuk is a mi 
feladatunk. A  munka mennyiségét 
tekintve, a bajorokkal való kapcso
lattartás a legjelentősebb, erről 
még külön is szólok. De ugyan
ilyen fontosnak érzem az együtt
működést a Lutheránus Világszö
vetséggel s az Egyházak Világtaná
csával. Mivel Harmati püspök a 
Magyarországi Egyházak Ökume
nikus Tanácsának az elnöke, ezért 
az ökumenikus programok szerve
zésébe is besegítünk. Jó a kapcso
lat a Martin Luther Bund-dal s a 
Gustaf Adolf Werk-kel, hasonló
képpen a külföldi evangélikus egy
házakkal is. Például igen élénk a 
kapcsolat a finnekkel. Professzor- 
és diákcsere, több tucat testvéri 
gyülekezeti látogatás nyomán igazi 
baráti szálak szövődtek. Fontos 
esemény volt februárban a szlovák 
egyházzal közös együttműködési 
nyilatkozat aláírása. Egyházunk 
vezetősége látogatást tett Pozsony
ban Julius Filö püspöknél. A két 
egyház között ezentúl rendszeres 
lesz a lelkész- és tanárcsere, köny
vek, újságok küldése. Persze az 
egyházi világszervezetek segítség- 
nyújtásának legfőbb pontjai: a 
posztgraduális képzés -  mind a 
teológiai, mind a nyelvoktató in
tézményekben - ,  a teológushallga
tók számára külföldi tanulási lehe
tőség biztosítása.

-  És nyilvánvalóan az anyagi tá
mogatás, amelyre minden kelet-eu
rópai egyház rászorul...

-  Valóban, nem lenne könnyű a 
támogatásuk nélkül építkeznünk, s 
talán működnünk sem. Ma már 
kissé kevesebb a kapott összeg, 
nagy az infláció is, tehát igencsak 
meg kell gondolnunk, hogy mire és 
mennyi segítséget kérünk. Az igé

nyeket mindig szakszerű projektle- 
írásokkal, költségvetéssel kell in. 
dokolni, s magától értetődően az 
ellenőrzés is szigorú. Egyházunk
ban nagy öröm, hogy sorra épül- 
nek a templomok, sorra kaptuk- 
kapjuk vissza ingatlanainkat, isko
láinkat, de mindez egyúttal nagy 
gondot is jelent. Mert a gyülekeze
tek áldozatvállalása nem elég a 
mai óriási építkezési költségek fe- 
dezésére. Szerencsére, ma már 
nem gond a ki- és beutazás, 
könnyebben mozdul mindenki. A 
napokban levittem egy bajor kül
döttséget Dunaújvárosba, mert 
meggyőződésem, hogy személye 
sebb és hatásosabb, ha saját sze 
műkkel látják a gondokat, ha meg 
ismerkednek a gyülekezetekkel 
Reményeink szerint most is segíte 
nek. Egyébként ők szinte havonta 
jönnek hozzánk, természetesen sa
ját költségükre. Igazán baráti 
munkakapcsolat alakult ki köz
tünk. Néha már idegenvezetővé is 
válók a cél érdekében...

Ismeretes, hogy az elmúlt év vé
gén újabb öt évre meghosszabbí
tották a velünk kötött egyez
ményt. Most mindnyájan nagyobb 
hangsúlyt kívánunk helyezni az 
emberi kapcsolatokra is, mind lel
készi, mind gyülekezeti, mind ifjú
sági területen. Már jó ideje folyik 
a szórványgyülekezetekben dolgo
zó lelkészek autóval való ellátása: 
mintegy 100 Opel autóra cserél
hették a leginkább rászorulók régi 
Trabantjaikat, Skodáikat. Működ
nek az iskolai kapcsolatok, és a 
Fasor és a Deák tér után más gim
náziumaink is részesülnek diák
csere-lehetőségben, nyelvtanári 
segítségben. Zenei, művészeti 
együttesek, kórusok kölcsönös lá
togatása is egyre gyakoribb. Ren
geteg nagyszerű terv, sok prog
ram: nagyon figyelnek ránk bajor 
testvéreink! De egyre jobbak az 
amerikai kapcsolataink is, nyelv
tanárok jönnek, könyveket ka
punk, s alakulnak a személyes is
meretségek is.

-  Sok érdekes részletről beszél
hetnénk még, most végezetül mégis 
arra kérem, hogy tájékoztasson-az 
idei legfontosabb eseményekről.

-  Legnagyobb esemény lesz de
cemberben az európai evangélikus 
püspökök konferenciája. Még 
előbb, a nyáron, finn-észt-magyar 
teológiai konferenciát rendezünk 
Az evangéliumi szabadság, törté
neti-nemzeti identitásunk címmel. 
Száz résztvevőt várunk egy nagy
szabású nemzetközi ökumenikus 
konferenciára októberben Dobo
gókőre, ahol keresztyén, zsidó, 
buddhista, iszlám hitűek együtt 
imádkoznak és cserélnek eszmét 
mindnyájunkat foglalkoztató té
mákban.

-  Köszönöm a beszélgetést, és to
vábbi jó  munkát kívánok

Újlaki Ágnes

' k j e m  szabad lebecsülni a jubileumok üzenetét. Túl az 
1 V  emlékezés erején, segítenek a korszerű jövőkép meg
formálásában is.

1996-ban két korszakos évfordulót is ünnepiünk 
A  honfoglalás ezerszázéves eseményét, valamint a ma
gyar iskolarendszer ezer évét. Nem az érzelmek hanem 
a tények világa, hogy csak az utolsó száz évben valósul
hatott meg állami feladatként a közoktatás, a történe
lemben az egyházak küldetéséhez tartozott az iskola
rendszerfenntartása.

De nemcsak a tény, a tartalom is vállalhatóvá teszi a 
tradíciót. Vannak az egyháztörténelemnek nemkívánt fe
jezetei is, az iskolarendszer az egyértelmű pozitívumok 
közé tartozik Mégsem a m últ -  bár erkölcsileg teljesen 
jogerős a történelmi indok -, hanem a m ai és a holnapi 
társadalomban vállalt szolgálat hitelesíti az egyházak is
kolafenntartó szerepét, szolgálatát.

Egyházunk április húszadikán, az evangélikus közép
iskolákban tanító pedagógusok első országos konferen
ciáján emlékezik meg az évezredes iskolatörténetről, 
benne a lutheránus iskolák szerepéről. Hiszen volt idő
szak amikor a működő iskolák többsége egyházunkhoz 
tartozott. Templomok és iskolák épültek egymás mellett, 
üzenve a személyiség egészéről, test, lélek és szellem, is
tenszeretet, hazaszeretet és haladás egységéről.

Emlékezésünket időszerűvé teszi, élő tartalommal 
gazdagítja, hogy az elmúlt években egyházunk ismét té
nyezővé vált a hazai iskolarendszerben, folytathatta, új
rakezdhette szerepét a művelődéstörténetben. Am ikor 
sok iskolánk volt, akkor is a minőségen volt a hangsúly. 
A z iskolák újraindításának a lázában sem feledkeztünk 
meg erről.

Tart még a folyamat, korai a számvetés, de az ezeréves 
M orduló természetes alkalmat kínál erre. -  Ismeretes, 
hogy 1952 és 1989 között, harminchét éven át, egyálta
lán nem tarthattunk fenn iskolákat. Bár az állam és az 
egyház közötti egyezmény két középiskolánk megtartását 
engedélyezte, 1948 után, amikor államosították iskolá
inkat, 1952-ben a Budapesti Evangélikus Gimnázium  
(Fasor) és a Deák téri Lánygimnázium is be kellett zár

ja  kapuit.

A  feltám adás ta la ján . . .
1989. szeptember 1-jén került sor a fasori gimnázium 

immár legendás évnyitójára, az akkori művelődési mi
niszter innen nyitotta meg a tanévet. A  dátum is mutat
ja, hogy az iskola újraindításának ténye még saját hal
latlan jelentőségét is meghaladta. Üzenet volt a rendszer- 
váltásról, társadalom és egyház megújulásáról. Felejthe
tetlen esztendő felejthetetlen eseménye.

M inden iskolánk újraindulása önálló történet, de 
közös bennük a felismerés, hogy vállalnunk kell -  

egészen más társadalmi környezetben, mint a múltban -  
ezt a feladatot, és közös a mindenütt szükséges dialógus 
az egyház és a helyi társadalom, az egyház és a pedagó
gusok, a szülők, az önkormányzati vezetők között.

A  Soproni Berzsenyi Dániel, a Bonyhádi Petőfi Sán
dor, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimná
zium, a Békéscsabai, a Deák-téri Evangélikus Gimná
ziumok egymás után alakultak meg a kilencvenes évek
ben, volt ahol átvették a korábban az állami iskolába 
beiratkozott osztályokat (Sopron, Nyíregyháza, Bony- 
hád), volt, ahol teljesen új iskolát indítottak (Deák tér, 
Békéscsaba).

Orosházán evangélikus tagozat működik az állami is
kolában, Győrött és Aszódon viszont megkezdődött a 
gimnáziumi oktatás kiépítése.

A z 1996197-es tanévtől újabb jelentős lépés történik is
kolaügyben. A  közelmúltban Sopronban járt az egyházi 
elnökség és az illetékes államtitkár, a város polgármeste
re és alpolgármestere, valamint a gyülekezeti elnökség 
társaságában megerősítést nyert, hogy a jövő tanévtől 
egyházunk működteti a Soproni Eötvös József Egészség- 
ügyi Szakközépiskolát és a Hunyadi János Általános Is
kolát (ismeretes, hogy általános iskolák esetében a gyüle
kezet az iskolafenntartó). Budapest mellett így Sopront is 
joggal tekinthetjük evangélikus iskolavárosnak. A  fővá
rosban is négy oktatási-nevelési intézménnyel rendelke
zünk. Budapesten a Fasor, a Deák tér, a Rózsák terén a 
középiskolás, a Vizafogón a főiskolás kollégium műkö

dik, Sopronban pedig a Líceum, a Hetvényi Lajos Kollé
gium és az átveendő két intézmény. Ehhez járulnak Nyír
egyháza (gimnázium és kollégium), Bonyhád (gimná
zium és kollégium), Békéscsaba, Orosháza, Győr, Aszód, 
Alberti mint evangélikus oktatási intézményeket működ
tető városok, illetve települések. Ha az óvodákat is említ
jük, akkor jelenleg összességében huszonnyolc oktatási
nevelési intézménnyel rendelkezünk (kilenc gimnázium, 
öt kollégium, három általános iskola, tizenegy óvoda).

Zsinat által megalkotott, az állami törvényekkel 
megfelelően összehangolt egyházi iskolatörvény, 

amely az oktatási-nevelési intézetek szervezetét és m űkö
dését szabályozza, megteremtette iskolarendszerünk tör
vényes kereteit.

A z újraindítás folyamata a végéhez közeledik Bár 
nyilvánvaló, hogy a társadalmi mozgások révén nem 
zárható ki, hogy a jövőben olyan helyen is induljon 
evangélikus iskola, ahol korábban nem működött. Je
lenleg nem éri el a három százalékot az egyházi iskolák 
aránya a közoktatásban. Merész becslés szerint is ez leg
feljebb kétszeresére emelkedik majd, hosszabb távon is. 
A z elmúlt évszázad polgári fejlődése egyértelművé tette 
az állami felelősséget a közoktatásért, ebben vállal terhet 
az egyház is, tevékenységével a minőségi fejlődés irányá
ban igyekezve hatni. Egyelőre örvendetes tapasztalat, 
hogy iskoláinkban -  a csökkenő korosztályok ellenére -  
túljelentkezés a jellemző.

Rövid távon még a korábbi kőszegi, miskolci és 
szarvasi oktatási intézmények ügyében szükséges felelős 
döntés.

A  fő  feladatok: az iskolák szellemiségének, színvona
lának kialakítása, az oktató-nevelő munka megszilárdí
tása mellett lényeges a gondoskodás a működés anyagi 
feltételeiről.

A z alap a normatív állami támogatás, amelyet a ta
nulólétszám alapján kapnak meg az iskolák Ez az 
összeg azonban nem fedezi a működés teljes szükségle

i ,

tét. A  hiányt az önkormányzati iskoláknál az önkor
mányzat pótolja, kiegészítő támogatást nyújtva. Tekin
tettel arra, hogy az egyházi iskolák is átvállalnak önkor
mányzatifeladatot, a településen élő gyermekeket oktat
já k  nevelik a törvény módot nyújt arra, hogy az önkor
mányzatok az egyházi iskolákkal közoktatási megálla
podást kössenek és ebben biztosítsák részükre is a szük
séges támogatást. Miután tapasztalat szerint az önkor
mányzatok többsége nem akarja ezt, vagy nincs lehető
sége ilyen megállapodásra, a törvény kimondja, hogy 
ezekben az esetekben a szaktárca köti meg az iskolákkal 
a megállapodást, és nyújtja a fedezetet. Sajnos, ebben az 
évben mind ez ideig nem oldódott meg ez a gond, a ko
rábban megkötött megállapodások teljesítéséhez szüksé
ges összeg nem állt rendelkezésre a minisztériumi költ
ségvetésben. Ez ügyben az iskolafenntartó egyházak kö
zösen fordultak a miniszterelnökhöz.

A  zt is látnunk kell ugyanakkor, hogy magunk is több 
S ~ l. terhet kell vállaljunk iskoláink fenntartásában. 
Alapvetően helyes erkölcsi megközelítés, hogy ne kerül
jön hátrányba az egyházi iskolát választó diák, vagy az 
ott tanító pedagógus, kapja meg az iskola a szükséges tá
mogatást az államtól, de az is igaz, hogy az iskolafenn
tartás anyagi tehervállalást is igényel. Fejlődés csak így 
lehetséges, optimista helyzetet a normatív támogatás + 
közoktatási megállapodás + egyházi támogatás teremt.

Időről időre ma is hangot kap az egyházban — az is
kolák újraindításakor erőteljesebb volt ez a vélemény -, 
hogy az oktatási-nevelési intézmények között a kollégiu
moknak kell elsőbbséget élvezniök. -  Nem iskolákat, 
kollégiumokat kell szervezni -  mondták e nézet képvise- 

7  Természetesen van ebben igazság. Kollégiumok 
nélkül számos rátermett fiatal nem is juthatna el a gim- 
náziumokba. A  kollégium közösséget teremt, szellemisé
ge, nevelő ereje életre szólóan meghatározhatja a kollé
gisták gondolkodását, életvezetését, egyházhoz tartozá- 
^  Tla nem is pótolhatja a jó  családot, sokan melegebb 
légkört, követendőbb mintákat találnak a kollégium
ban, m int családjukban.

(Folytatás az 5. oldalon)

A z országos egyház külüm  osztálya károm ^ ^ ^ j ^ ^ a h k ó n n ^ i  kap- 
ügyi és Ökumenikus Osztály néven, se^ ^ ^ ztJ ^ lze tő t JjV  
csolatait hivatott szervezni. Szirmai Zoltánné osztatyv 
mutassa be e szerteágazó tevékenységet.
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Meglepő meglepetés
Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort

Egy február közepén megjelent, 
280 oldal terjedelmű könyvet sze
retnék ismertetni. Tfeológiai Aka
démiánk legújabb kiadványát. Elő
ször más címet szántam ismerte
tésemnek: „Tanítványok, tanulmá
nyok”. A  könyvben ugyanis 28, 
gondos munkával készült teológiai 
tanulmány található. Valamennyit 
Prőhle professzor egykori tanítvá
nyai írták. Nem vele foglalkoznak, 
de az iránta tanúsított tisztelet és 
hála késztette írásra mindegyiket.

lánulmányának témáját min
denki maga választotta meg szaba
don a hittudomány következő há
rom területéről: 1. gyakorlati teo
lógia -  2. újszövetségi teológia -  3. 
rendszeres teológia. Ebben a sor
rendben, ennek a három teológiai 
diszciplínának előadója volt 
Prőhle professzor 38 éves kutató 
és oktató munkássága során.

Ízelítőül néhány tanulmány té
máját említsük meg. Gyakorlati 
teológia területéről: „Szempontok 
istentiszteletünk reformjához” -  
„Az evangélium hirdetése a rádión 
keresztül”. Újszövetségi teológiai 
témák: „Jézus aforizmái” -  „Mes
siási elképzelések Jézus korában”. 
Rendszeres teológia köréből: „Plu
ralizmus a társadalomban és az 
egyházban” - „A tapasztalat szere
pe a keresztyén életben” -  „Erich 
Fromm valláskritikája”.

A könyvet figyelmes meglepe
tésként vehette át Prőhle pro
fesszor Reuss András rektor kezé
ből, mostani és egykori tanítvá
nyok jelenlétében, ünnepélyes ke
retek között, az Akadémia nagy 
előadótermében. Ezt olvashatta a 
belső címlapon: „Tanítványok kö
szöntik a 85 éves Prőhle Károly pro
fesszort, aki -  velünk együtt -  maga 
is Tanítvány."

A  tanítványok között találko
zunk már nyugdíjas és még csak 
néhány éve végzett lelkésszel. Vi
déki, külföldi, fővárosi gyülekeze
tekben szolgálnak. Férfiak és nők 
is. Ifeológiai tanárok és mindkét 
püspökünk. Thnulmányaikat vala
mennyien a második világháború 
után és a rendszerváltás előtt vé
geztéje. Egyik se szajkózza az ak
kor sokat emlegetett „diakóniai 
teológiát”, de nem is bírálják. 
Nem mentegetik magukat és nem 
támadnak senkit. Tfeszik a dolgu
kat.

Professzoruk úgy áll emlékeze
tükben, mint a nagy késztető. A 
„hívő aszkézis” gyakorlására kész
tetett. Ez nélkülözhetetlen a ko
moly tudományos munka végzésé
nél. Meglepetésnek szánt könyvük 
azért meglepő, mert korunkban 
nemcsak a kormányzat bánik szűk- 
markúan a pedagógusokkal, ha
nem a szülők és tanítványok se ér
tékelik és támogatják igazán mun
kájukat, s lassan maguk se hiszik

el, hogy munkájuk milyen fontos 
szolgálat; késztetés fegyelmezett, 
figyelmes, türelmes életfolytatás
ra. A „Tknítványok” címen megje
lent könyv biztatás és bizonyságté
tel. Pedagógusokra fokozott mér
tékben áll, amit Pál apostol így fo
galmazott meg: „...fáradozástok 
nem hiábavaló az Úrban” ílKor 
15,58).

Meglepő ebben a meglepetésre 
szánt könyvben, hogy rövid idő alatt 
ennyi lelkészünk mozgósítható szín
vonalas, eddig nem közölt teoló
giai munka benyújtására. Múlt év 
novemberében küldték szét a fel
kérő leveleket. Január elejére kel
lett eljuttatni a kéziratokat. A 
könyv utóirata közli Prőhle pro
fesszor élete és munkássága ki
emelkedő dátumait, valamint 
megjelent írásainak vázlatos bib
liográfiáját. Itt található a tanul
mányok rövid, tartalmi összefogla
lása német és angol nyelven. A 
szövegek gondozása és az egész 
könyv szerkesztése Fabiny Tamás 
munkája. Az első példányok vég
szóra, nem sokkal az akadémiai 
ünnepség előtt, „naprakészen” ér
keztek' meg a nyomdából. Nem 
egészen négy hónap alatt, ennyi 
ember, ilyen meglepetést tud elő
állítani -  igazán meglepő.

Egyik tanulmány se tekinthető 
könnyű olvasmánynak. Különösen 
a bibliai témákat feldolgozó tanul
mányok készültek aprólékos, sok 
utánjárást igénylő munkával. Ér
dekesen figyelhető meg ezeknél a 
tanulmányoknál egy még régibb 
késztetőnek, Kamer Károly pro
fesszornak a hatása. Ő szorgal
mazta, hogy a görög köznyelven írt 
Újszövetség szavainak, fogalmai
nak ízét és helyes tartalmát akkor 
értjük meg, ha azokat a korabeli 
rabbinista irodalommal és nem a 
klasszikus görög szövegekkel vet
jük össze. Hatása tovább hatott ta
nítványa, Prőhle professzor által. 
Meglepő az is, hogy mennyire kitá
gult a szakirodalom feldolgozása. 
Az angol nyelven megjelent teoló
giai munkák figyelembevétele je
lentősen előretört.

Még meglepőbbnek találom a 
nosztalgia hiányát. Semmit se lehet 
ott folytatni, ahol a háború előtt 
abbahagytuk. Különösen a rend
szeres teológia tárgyköréből vett 
tanulmányok számolnak ezzel. 
Pluralista világba kerültünk, vagyis 
egy olyan szupermarketba, ahol 
ömlesztve kínálják a legkülönbö
zőbb vallási, világnézeti, filozófiai 
nézeteket, a sikert biztosító új 
életvitel különféle normáit. Kinek 
van igaza? Minden kétségessé, bi
zonytalanná vált. Mintha lehullott 
volna a sarkcsillag az égről. Nincs 
tájékozódási pont. Még felismer
hetők keresztyén hagyományok 
nyomai, de folyamatosan csökken

az egyház közéleti jelentősége, ha
tása a társadalomra, a hétköznapi 
életre. Tulajdonképpen nem lehet 
tudni, hol fut a frontvonal. A ta
nulmányokból mégis hiányzik a 
megdöbbenés vagy sopánkodás 
hangja. Mindenkivel készek szóba 
állni, de nem vagdalkoznak, nem 
vitáznak. Miért? Érzik, hogy az 
evangéliumot most nem bajvívó 
kardként kell forgatni. Mindjob
ban erősödik bennük a tudat: az 
evangélium gyógyszer lázban égő ko
runk embere számára. Az egyház 
nem keresztes vitézek tábora. Kór
házzá kezd válni, ahol gyógyulást, 
felüdülést, megigazulást találhat a 
lelkét vesztett, lelketlenné vált mai 
élet. A teológiai munka nem fény
űzés. Nélkülözhetetlen. Odaadást 
igényel és fáradságos, mégsem 
hiábavaló. Úgy látom, ez a tudat 
hatja át a tanulmányok íróit. Meg
lepődök és örülök, mert még so
kan vannak, akik legyintenek, ami
kor ezt a szót hallják: teológia.

A könyv elolvasása -  ismétlem -  
nem volt könnyű munka. Mégis, 
amikor leteszem, a benne foglalt 
tanulmányokra úgy gondolok visz- 
sza, hogy egy régi, nagyon remény
telen helyzetben született verssor 
ötlik fel bennem: „Nagy magyar tél
ben kicsike tüzek... ”

Benczúr László

FELTÁMADOTT!
Húsvéti reggel 
tavaszi kedvvel 
zeng a berekben: 
Feltámadott!

Egei kéklik, 
szelei végig
zúgják az erdőn: 
Feltámadott!

Dongói dongják, 
méhei zsongják, 
kórusban mondják: 
Feltámadott!

Lepkéi íiják, 
bimbói nyílják, 
fűből virítják: 
Feltámadott!

Égi madárkák 
dalolva szántják 
az új barázdát: 
Feltámadott!

Tavasz van íme, 
hatalmas ige 
zuhog a szívre; 
Feltámadott!

Füle Lajos

(Folytatás a 4. oldalról)
Ugyanakkor pedagógiailag de egyházi szempontból is 

hibásnak, túlzónak kell tartani azt a felfogást, amely 
szembeállítja a kollégiumok fejlesztését az iskolák indí
tásával, előbbieket tartva fontosabbnak Bántó szándék 
nélkül rá kell mutatni arra, hogy a marxista iskolákban 
is túlhangsúlyozták a nevelést az oktatással szemben. 
Más világnézet talaján ugyanez a félreértés jelenik meg 
az egyházban a kollégiumok túlértékelésével. A z egyház 
egész tevékenysége közvetlenül és közvetve, a missziót 
szolgálja. A  szabadegyházi karakter erősödésének legel
szántabb hívei sem kérdőjelezik meg a népegyházhoz 
tartozó iskolarendszer erejét. A  magas színvonalú 
oktatás -  ami nem válhat el a neveléstől -jelen ti a von
zást az egyházhoz közel vagy távolabb álló családok ré
szére, ezért törekednek az egyházi iskolába. Oktatás és 
nevelés természetes egysége borul fel, ha a rendszer ele
meit szembeállítjuk, bármelyiket túlhangsúlyozzuk Túl
zottan leegyszerűsítő gondolkodás úgy vélni, hogy mi
után a kollégium elsősorban nevelési terep, itt jobban ér
vényesíthetők az egyházi célok

gébként egyházunk programjában szerepel az, hogy 
fyan városokban is létesüljön kollégium, ahol 
iskolánk, például Szegeden. Tehát teljes az egyet- 
a kollégiumok szükségességében, de az alap az 
íktól a felsőoktatásig terjedő iskolarendszer kiépí- 
Wár ma is sok ezer családdal kommunikál közvet- 
az egyház az oktatási intézmények révén. Jelentős 
n lák és kollégiumok szerepe a lelkészutánpótlás-

svétkor sajátos öröm az iskolákról hírt adni, a „ mi- 
iítunk iskolákat?" kérdésre ismételten, sokoldalúan 
tolni. Mert végül is a feltámadott Jézus Knsz^sba  
hitünk talaján őriztük meg szívünkben a ™Mz év
iiben is az iskolaügyet, és kezdtük újra, amikor le- 
, a munkát. -  Tegyetek
1 a narancs. A z iskola is utat jelent Hozzá. Van, aki 
éli!m inél több közvetlen missziói alkalmat terem
iskoláinkban, annál ered m én yeseb b le^a ta n ú
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kóláink élete és gyakorlata között, érvényesülhet -  tág 
határok között -  az egészséges sokszínűség.

A z a fontos, hogy akik felelősséget hordozunk -  és jó  
lenne, ha szülők, nagyszülők, pedagógusok, egyháztagok 
minél többen tartoznának ebbe a csapatba -, ne feled
jük, hogy iskoláink közvetlen feladatán, a magas színvo
nalú képzésen túl, vágyunk, reményünk és célunk, hogy 
minél több fiatal jusson el a feltámadt Jézusba vetett élő 
hitre. Jól tudjuk saját életünk örömeiből és keserveiből, 
hogy ez milyen nehéz, hogy ez csak kegyelemből lehet. 
De hát az iskolák is a kegyelem jelei számunkra.

Frenkl Róbert

PÁLYAVÁLASZTÁSI FELHÍVÁS
Az Eötvös József Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola Sopronban az 1996/97-es tanévtől 
egyházi szakközépiskola -  Evangélikus Egészségügyi 
Szakközépiskolaként folytatja oktató-nevelő munká
ját.

Intézményünkben érettségi vizsgára, felsőfokú ta
nulásra felkészítő, valamint a szakiránynak megfe
lelő munkába állásra négyosztályos egészségügyi 
szakközépiskolai képzés folyik. A 8. osztályt végzett 
tanulók számára két egészségügyi szakközépiskolai 
osztály indul. Az egészségügyi szakközépiskola 
érettségi bizonyítványt és általános ápoló és általá
nos asszisztensi képesítést ad.

Az 1996/97-es tanévben indul az érettségire épülő 
hároméves iskolarendszerű ápolói és gyermekápolói 
képzés.

A felvehető létszám 20-40 fő. Felvételi feltétel: 
érettségi bizonyítvány és egészségügyi alkalmasság. 
A megszerzett szakképesítés megfelel az Országos 
Szakképzési Jegyzékben meghatározottnak. Lehető
ség kínálkozik, hogy a szakképesítés megszerzése 
után tanulmányaikat főiskolán fejezzék be.

Jelentkezni lehet az iskola által kiadott jelentke
zési lapokon (beszerezhető az iskolában) a hirdetés 
megjelenésétől 1996. augusztus elsejéig. Érdeklődni 
az iskola címén lehet: 9400 Sopron, Deák tér 51. Te
lefon: 99/311-767.

FELTÁMADÁS ÉS KERESZTYÉN ÉLET

Nem önmagunkat hirdetjük
A gyerekek köijátéka a tavasz 

legigazibb hírnöke. Végre kisza
badultak az udvarra. Szól az 
ének, tapsolnak. Thlán soha nem 
unnák meg, ha nem szólalna 
meg a csengő, kezdődik az óra.

Régi körjátékok jutnak az 
eszembe. Érdekes, hogy ember
öltőkön keresztül őrződnek dal
lamok, skandált, olykor teljesen 
értelmetlen szövegek, mozdula
tok, nevetések. És vágyak... 
Igen, a vágyak. Fiú létemre per
sze ritkábban kerültem ilyen já
tékokba, mégis az élmények tel
jesen frissen élnek. És frissek a 
gyermeki vágyak emlékei. Vala
ki áll a kör közepén. Szól az 
ének. Kit választ majd a körben 
álló? Bárcsak engem választa
na! Aztán persze valaki mást vá
laszt, indul újra az egész: bár
csak engem választana. Aztán 
egyszer csak van valaki, aki 
mindig engem választ. Ha ő áll a 
kör közepén, tudom, a követke
ző én leszek. Mindig engem vá
laszt.

Pál nagy küzdelmet vív a 
korinthusiakkal. Nagyjából -  azt 
hihetnénk -  túl van az egészen. 
A  gyülekezet lassan újra rende
ződik. A  vádaskodókat rendre 
utasítják. Tálán marad egy kis 
seb, de az élet megy tovább. Me
lyik gyülekezet ne tudhatna a
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történetében hasonlót? Vádas
kodások, sebek, veszteségek, de 
az élet megy tovább. Az igazi 
küzdelmet Pál magában vívja. 
Újra kell ellenőriznie mindent. 
Igazi-e az elhívása, igazi-e a hite, 
igazi-e az apostolsága? Szokásos 
magabiztossága -  hányán gon
dolják, hogy dicsekvés, maga
mutogatás, nagyképűség -  ott 
őrzi a mélyben a hit szokásos bi
zonytalanságát, törékenységét. 
Számára az egész egyetlen báto
rító mondatban oldódik fel: en
gem választott. Nem magamtól 
lettem apostollá. Nem magam
tól lettem Krisztus követőjévé és 
hirdetőjévé. Ő választott engem. 
Feltűnik előtte ismét a damasz
kuszi út vakító fénye, a lovak 
nyerítése, a társak kiáltozása és 
a Hang... Aztán a sok-sok út, a 
megtett kilométerek. Emberek, 
akik meghallották a Szót. Az a 
különleges erő, ahogy a sötétség 
hátrált. Nem miatta, hanem 
amiatt, Aki őt választotta.

Húsvét mindenre újra rákér
dez. Minden évben elölről kezdi. 
Hiszed-e ezt? Mi pedig kétség- 
beesetten kapaszkodunk hitet
lenségünk szakadéka felett biz
tosnak vélt rögökbe. Halott ar
cok, sírok, koporsók kiáltanak 
az élet ellen. Mi a hitünk? Hol a 
hitünk? Van-e hitünk? Hitetlen

ségünk holtából kiáltunk az Élő
höz, mert csak az ő  arcán látjuk 
a menekülés világosságát. Ő vá
lasztott minket.

Igen, olykor szeretnék ma
gamról beszélni. Hogy én is 
szenvedek, küzdők, győzök és 
veszítek. Szeretnék beszélni az 
utakról, amiket megtettem, a 
szavakról, amiket kimondtam. 
Szeretnék beszélni arról, mennyi 
mindent láttam, hallottam és ta
nultam. De nincs szavam. Ne
vetséges az egész. Értelmetlen 
az egész. Szavak, utak, fájdal
mak? Mind oda fut a nagy sötét 
felé. Csak egy marad. Szól-e a 
dal a halál ellen? Van-e még 
tánc a halál ellen? Van-e még 
szó a halál ellen?

Kiről is beszélhetnénk más
ról? Csakis Róla, a megfeszített
ről és feltámadottról. Hiszen, ha 
0  van a kör közepén, akkor a 
következő én leszek. Mert Ő 
mindig engem választ.

Csendes az udvar. A gyerekek 
bent tanulnak. Hallani a tanító 
okos mondatait a nyitott abla
kon át. De az udvaron itt maradt 
valami. Nekünk. Nekem. A kör 
közepén Krisztus áll az élet nagy 
körjátékában. Szól a dal, a tánc, 
a taps a halál ellen. És Ő, az Élő 
megint engem választ.

Koczor Tamás

A Nők Világimanapjának moz
galmáról megtudhattuk az évek 
során, hogy célkitűzése így hang
zik: „informáltan imádkozni és 
imádkozva cselekedni”. Az infor
mációk sorába az is beletartozik, 

• hogy az-imanap elmúltával lapunk 
hasábjain beszámolunk olvasóink
nak a lassan már hagyománnyá vá
ló szép március eleji alkalomról, 
annak visszhangjáról, az örömök
ről, a tapasztalatokról. Erre a fel
adatra vállalkoztam most is.

Munkatársaimmal együtt meg
állapítottuk nagy örömmel, hogy 
március első pénteké, a Világima- 
nap sok gyülekezetben piros betűs 
ünneppé lett. így is szoktuk emle
getni: „keresztyen nőnap”. S ilyen
kor nem magunkat, nem egymást 
ünnepeljük, hanem teljes szívvel, 
együttérzéssel, felelős szeretettel 
fordulunk azok felé, akiktől az 
imanapi anyag érkezett. így lett 
idén imádságaink tárgya Haiti 
népének nehéz helyzete, a haiti 
asszonyok kérdései, küzdelmei, 
bátor helytállása. Mindenki arról 
számolt be, hogy a közös imádsá
gok egybehangzóan a keresztyén 
felelősség, az együttérzés, a nehéz 
sorsban osztozas bizonyságai vol
tak. A távoli nép ügye közelivé vált 
számunkra.

Terjed az imanapi mozgalom! 
Többen adtak arról nírt, hogy szá
mos gyülekezetben idén először 
ünnepelték meg ezt a napot. Ma
gam is örömmel lehettem két gyü
lekezetben is az imanap „elindító
ja”. Az új kezdeményezéseket a 
rugalmasság jellemzi. Ahol a pén
teki alkalomra nincs lehetőség, ott 
a heti bibliaóra megszokott idejét 
használták fel az ablaknyitásra, az 
ünneplésre. Hallottam lelkészről, 
aki a vasárnapi istentisztelet után 
marasztalta az egész gyülekezetét, 
hogy együtt emlékezzenek meg 
Haiti népéről.

Mély ökumenicitás jellemzi or
szágszerte az imanapi istentiszte
letet. Sok helyen -  csakúgy, mint 
az egyetemes imahetet -  felváltva 
tartják a különböző felekezetek
nél. A  szolgálattevők is más-más 
felekezetből jönnek, s a maguk szí
neivel is gazdagítják a szolgálatot. 
Különösen örvendetes, hogy nagy 
számmal vesznek részt római kato
likus asszonyok, sőt egyre több gö
rög katolikus is.

Mint már az előző években, 
idén is eljutott a magyar anyag a 
határokon túli tájakra is. Küldtünk 
istentiszteleti anyagot a Felvidék
re, a volt Jugoszlávia magyar lakta 
vidékeire, és Erdélybe is több 
helyre. Örömmel vettük a hírt, 
hogy Szatmárnémetiben, az ún. 
„láncos templomban” 1500 külön
böző felekezetű asszony ünnepelt 
együtt március 1-jén. Németor
szágban már hagyomány a Gyö- 
kössy Kinga által szervezett, a 
stuttgarti magyar gyülekezetben 
megtartott imanap. Idén először 
küldtem magyar anyagot Ausztrá-

Imanap után

liába, az ott élő magyar testvérek
nek.

Vannak bizonytalanságok, ilyen 
az offertórium kérdése. A Világ- 
imanap szervezői kérik adománya
inkat is évről évre. Mivel mi nem 
nagyon tudtuk forintjainkat távoli 
országokba küldeni, adománya
inknak közelebbi célt kerestünk, 
így juttattuk el azt egyszer az erdé
lyi menekülteknek, majd déli 
szomszédainknak. Idei adomá
nyainkat a százéves lepra-misszió 
céljaira kívánjuk továbbítani. Re
méljük, hogy hamarosan meg tud
juk szervezni azt is, hogy az offer
tórium eljusson az imanapot ren
dező országba. Az adományok 
összegéről nem tudok még beszá
molni, mert azok még folyamato
san érkeznek a gyülekezetekből, 
az már világos, hogy igazi áldozat- 
készségről tanúskodnak. Szeret
ném azonban kérni a gyülekezete
ket, hogy ne tartsák meg a befolyt 
adományokat a gyülekezet céljai
ra, hanem küldjék azt az Ökume
nikus Thnácsra, hogy a megadott 
célra továbbíthassuk!

Örömmel hallottam azt az óhajt, 
hogy egyszer legyenek a magyar 
asszonyok az imanapi program el
készítői! Lám, magunkénak érez
zük már ezt az ügyet. A kérést to

vábbítani fogom, de erre sajnos 
csak hat év múlva kerülhet sor, mert 
sokan jelentkeztek már előttünk!

Voltak hiányosságok is! Nagyon 
kevés diaanyagot kaptunk külföld
ről, közel sem jutott minden gyüle
kezetbe, ahol megtartották az is
tentiszteletet. így utólag szeret
nénk ezen segíteni. Jó ez azért is, 
bogy ne csupán egy napra korláto
zódjon a testvéreinkre való gondo
lás. Azokat a diasorozatokat, me
lyeket munkatársaim már eddig 
egy vagy több gyülekezetben be
mutattak, szívesen elküldjük azok
nak, akik tőlünk kérik azt. Egy-egy 
bibliaórán bemutathatjuk azokat 
utólag is. Felsorolok néhány nevet, 
akiknek teljes címe a naptárban 
található: Sárkány Tiborié, Bre- 
bovszkiné Pintér Márta, Gerőfi 
Gyuláné, Nagyné Szeker Éva, Ko
vácsáé Tóth Márta, és jómagam. 
Felhasználás után kérjük küldjék 
vissza az anyagot.

Még valami! A liturgiából ki
maradt a Magnificat kánon kot
tája, s így sok gyülekezetben 
nem tudták megtanulni azt. Most 
pótlólag itt közöljük és bizta
tunk is mindenkit, hogy tanulják 
meg, énekeljék mindig újra ezt 
a gyönyörű, Mária énekére írt 
tezei éneket. Legyen az imanapi 

ének emlékeztető 
egész éven át Hai
ti népére, bátor 
asszonyaira. De 
ennél mérhetetle
nül többre emlé
keztessen: Isten ir
galmas szereteté- 
re, mellyel a ki
csikhez, az aláza
tosokhoz, hozzánk 
lehajol! Ezért: 
Magasztalja lel
kem az Urat!

Keveháziné 
Czégényi Klára

A „másnaposság” lehetősége
(Előzetes a pünkösd másnapi körzeti evangélizációról)

Az, aki alaposan felöntött a garatra, 
az a másnaposság állapotát nem szereti. 
A kellemes mámor múltával csak a ke
serv, a fejfájás és a gyomorgörcs marad 
meg. Sokszor így éljük meg ünnepeink 
másnapját is. Az ünnep fénye addigra 
már elszürkül, s marad a fáradtság és a 
megszokottság keserűsége. Az ünnepek 
másnapjának már nincs meg az eleven 
gyülekezeti karaktere, s a templomban 
is kevesebben vannak. Sokszor éppen 
csak annyian, mint egy „normál” vasár
napon. Éppen ezért gondoltunk a 
Missziói Bizottságban arra, hogy az idei 
körzeti (területi) evangelizációkat az 
egyház születésének, a Szentlélek kiára
dásának ünnepén -  annak másodnapját 
felhasználva -  szervezzük meg. Új fényt 
adva így annak a napnak -  pünkösd hét
főjénél -, amely csak néhány éve lett 
szabadnapos ünnepe népünknek.

A Fejér-komáromi Egyházmegyé
ben már kialakult rend lett az, hogy a

megyei találkozót ezen a napon tart
juk. Pünkösdöt mindenki a gyülekeze
tében ünnepelheti, s pünkösd második 
napján pedig a hívek sokkal nagyobb 
közösségében lehetünk együtt, egy 
egésznapos találkozón. Egyházme
gyénk hagyománya -  az a tény, hogy 
ezen a napon mindig több Százan ve
szünk részt -  bátorított arra, hogy má
soknak is javasoljam:

Használjuk ki pünkösd hétfőjét. 
Használjuk ki pünkösd hétfőjét a nagy 
találkozásra, a közös igehallgatásra, a 
testvéri szeretet megtapasztalására, a 
lelki épülésre. Idén így legyen meg
szentelt Pünkösd másodnapja, (május 
27.) azáltal, hogy a területi evangéüzá- 
ciók ébresztő alkalmain találkozunk 
egymással is, s az Ige által munkálkodó 
élő Úrral, s együtt énekeljük és imád- 
kozzuk: Jöjj égi szent láng, Szentlélek 
Isten! (239. ének)

Bence Imre
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FELTÁMADÁS ÉS KERESZTYEN ELET

Jézus szorongató szeretete mozdíthat ki minket
Életünk óriási hajtóenergiája 

az érdek. Valamilyen érdekem fű
ződik ahhoz, hogy megtegyek, 
vagy ne tegyek meg bizonyos lé
péseket. Érdekelt vagyok az ügy
ben, ezért nem mellékes nekem, 
mi is történik. Nem véletlenül 
kerülnek dolgok, események, 
emberek figyelmünk, érdeklődé
sünk középpontjába. Ilyenkor 
nem csupán ők a fontosak. A 
hozzánk közel álló érdekfeszítő 
ügyekben, a számunkra érdekes 
történésekben, emberekben egy 
kicsit mi magunk is benne va
gyunk. A természetünk arra sar
kall, hogy önmegvalósításunk le
hetőségét sohase tévesszük szem 
elől. A legdöntőbb érv, a legnyo
mósabb indok, érdek a választá
sainkban: az én. „Ki kell futnom 
magamat, érvényesülnöm kell, 
nem veszhetek el, vannak nyil
vánvaló értékeim...” Szeretnénk 
mindent és mindenkit a magunk 
érdekeinek szolgálatába állítani.

Kérdés, hogy megtaláljuk-e az 
önkiteljesedésnek azt az útját, 
amelyen nem az önzésünk ural
kodik? Ahol nem pusztán az 
„én” az iránytűnk? Lehetséges- 
e, hogy mások érdekét, életét 
többre tartsuk önmagunknál és 
saját érdekeinknél? Mi adhat 
olyan szabadságot, hogy kilen
düljünk önmagunkból? Hiszen 
az érdekek harcában tiltakozunk 
az önzetlenség ellen. Dehogy 
akarunk megfeledkezni önma

gunkról! Nem akarunk csatát 
veszíteni!

A húsvéti evangélium ezt a vá
lasztást is magában foglalja. Szól 
az Isten-jelölte, Jézus-próbálta 
másik lehetőségről. Jézus végig
járt egy olyan utat közöttünk, 
amelyet ember sohasem válasz
tana magának. Isten elhatározá
sa volt, hogy „kilép” önmagából, 
lemond dicsőségéről. Emberi 
testbe öltözve, a názáreti Jézus 
személyében az önelvesztés útját 
járta. Jézus Gecsemáne-kerti tu- 
sája mutatja, hogy nem volt kön
nyű választania saját élete éj a 
mások élete, érdeke között. Óri
ási kísértése volt, hogy önmagát 
megmentse, hatalmat érvénye
sítse. De iránytűje az Isten má
sokat megmenteni akaró szere
tete volt. A  döntés ennek a „sze
retetnek a szorításában” szület
hetett meg. Egyedül Istenben is
merhető fel az a szeretet, amely 
önmagánál jobban szereti a má
sikat.

Mondhatjuk, hogy földi távla
tait tekintve, bizony tragikus élet 
volt a Jézusé: halálos végű te
her- és kereszthordozás. Először 
és elsősorban azonban őrá volt 
érvényes a tanítványok számára 
megfogalmazott paradoxon:
„... aki meg akarja menteni életét, 
az elveszti, aki pedig elveszti éle
tét..., az megtalálja.” Az élet 
megtalálása Jézus számára is 
ígéret volt élete elvesztésének

végső kimeneteléről és értelmé
ről. A „harmadnapon” remény
sége ígéret, nem pedig ésszerű, 
kiszámítható következmény.

A húsvéti csoda az Isten meg
lepetése volt. Az ajándékba ka
pott élet hirdeti, hogy Jézus nem 
vesztett csatát. Ezért az 0  útja 
járható, reményteljes lehetőség 
mindnyájunk számára.

Egyedül Jézus „szorongató 
szeretete” mozdíthat ki minket 
öncélúságunkból, kóros önszere- 
tetünkből. A Feltámadottal való 
találkozásból születhet új élet. S 
ezt a találkozást Jézus ugyan
azon az úton készíti nekünk, 
amelyen Ő is ott van. „Ha valaki 
utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye fe l a keresztjét és kö
vessen engem.. ..aki... elveszti éle
tét énértem, az megtalálja azt. ” A  
szeretet szabadságával .őhozzá 
köthetjük magunkat.- ő  meg
győzhet minket, és megtapasztal
ni segít, hogy életünk biztosítéka 
sohasem az önvédelem. Jézus 
külön ajándéka -  ha tetszik: rá
adás -, hogy már a követésben 
elrejtette számunkra az örömöt, 
nem csak a megérkezésben. Hő
sies erőfeszítéseink, áldozatvál
lalásunk terheit cserélhetjük fel 
azzal j a  örömteli titokkal, ame
lyet ő  így mondott: „énértem” 
és „velem tettétek meg”, „mert 
az én igám kedves, és az én ter
hein könnyű”.

Dr. Cserhátiné Szabó Izabella

ELŐ VIZ

A végsőkig elmenő szeretet
Lk 23,33-49

A Názáreti Jézus szenvedéséről 
elmélkedem. Arra a pénteki napra 
gondolok, s magam elé idézem az 
eseményeket.

Kigúnyolták, arcul ütötték, le
köpték, bottal verték a fejét.

Megkorbácsolták. Sokszálú bőr- 
korbáccsal, amelynek minden szá
la ólomdarabkákban végződött. 
Bőrt, húst szétroncsolt a hátán.

Összevert háfára rátették azt a 
durva, nehéz gerendát.

Vasszögekkel átszegezték a 
csuklóit. Ott, ahol a legfájdalma
sabb.

Az emberi gonoszság a végsőkig 
merészkedett azon a pénteken.

Mi volt erre a kereszten szenve
dő Jézus válasza?

Lukács tudósításában három 
mondat hangzik el Jézus ajkáról.

1. „Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, m it cselekesznek!” 
Különös. Az elítéltekre az volt jel
lemző, hogy átkozódtak. Jézus el
lenben arra kéri az Atyát, hogy azt 
a gonoszságot, amit ellene elkö
vettek, mégis nézze el nekik, vegye 
el kezét róluk, és soha ne büntesse 
meg őket.

Uram, micsoda ellentét ez! Te, aki 
egyedül vagy igaz, azokért könyö
rögsz, akik veled a legrosszabbat tet
ték! Miért, Uram?

2. „Bizony, mondom neked, ma 
velem leszel a paradicsomban” -  
mondja Jézus annak a latornak, 
aki élete utolsó órájában megbán
ta, amit tett. Jézus, emberi mér
tékkel mérve egy senkinek a legna

gyobb jót kínálja fel: a vele való 
közösséget.

Uram, nagylelkűséged megdöb
bent. Te annyira más vagy, m int mi! 
Kimeríthetetlen lehetőséget adtál en
gedetlenségünk helyrehozatalára. 
Olyan jó  tudni, hogy akik itt ebben a 
földi életben hozzád szeretnének tar
tozni, azok veled lesznek azután is. 
Olyan jó, hogy tőled a halál sem vá
laszthat el!

3.,„Atyám, a Te kezedbe teszem le 
az én lelkemet. ” Ezzel a mondattal 
Jézus imádkozva adja át életét Is
tennek. így leheli ki lelkét. A  gú- 
nyolói látták ezt és sokan hallották 
ezeket a szavakat. Akkor történt 
valami, amit az evangélium írója 
röviden így fejez ki: „a nép a mellét 
verve tért haza. ” Lényeges változás 
történt bennük. Akkor döbbentek 
rá, mit is tettek. Akkor, amikor Jé
zus végsőkig ment a szeretetben. 
Akkor támad fel bennük a nagy 
felismerés: aki így imádkozik eí-
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Nemcsak emberi fantáziánk, de 
kimondottan vallási képzelőerőnk 
is törpének bizonyul mikor, ami
kor a feltámadás csodáját próbál
nánk felfogni. Jézus Krisztus ese
tében ugyanis nem arról van szó, 
ami például Lázár feltámasztása
kor történt -  az a biológiai és pszi
chikai élet visszatérését s  ̂meg
hosszabbítását jelentette. Ámbár 
egy negyednapos hulla esetében 
bizony szokatlan az ilyesmi... Ha
nem a teremtő erejű krisztusi kiál
tás: „Lázár, jöjj k i!”, úgy látszik, 
„áthallatszott” abba a másik világ
ba, amit mi sokszor nemlétnek ne
vezünk, s elevenen kijött a holt. 
Lehet, hogy „szeretve tisztelt” ér
telmünk mosolyog ezen, de Isten
vakságban szenvedő fölényeskedé
seinkre is bizonnyal áll a zsoltár
ige: ,Á  mennyben lakozó kineveti 
Őket. ” Mintha hangyák akarnák el
dönteni, mi lehetséges az ember 
számára. Csak nem sárból alig ki
látszó halandók vonnának határt a 
Mindenhatónak? Nevetséges! S 
félelmetes dolog, ha a hetyke földi 
lény elkezdi érezni, hogy kivel 
szemben játszotta a nagyot. Jézus 
sírjának marcona őrei is "boltra vál
tak a rémülettől Isten angyala lát
tán.

Krisztus feltámadása nem afféle 
transzcendens magánbravúr, ő

A fő csoda
ugyanis mindannyiunkért ütötte át 
a oűn és halál mlát, „áthatolt az 
egeken”, utat nyitott Istenhez.
Amiképp a kereszten mindnyá
junk összes vétkét magára vette, s 
valamennyiünk bűneinek bocsána
tára halt meg értünk, úgy feltáma
dása is kollektív jelentőségű: meg
újulásunkra s örök életünkre.

Nincs a világtörténelemnek 
olyan eseménye, amelynek a hord- 
ereje megközelítené ezt. Ugyan 
kinek s milyen cselekedete szaba
díthatott meg valaha csak egyet
lenegy embert is a bűn rabszolga
ságából?! -  hiszen ahányan va
gyunk, naponként vétkezünk, ha 
észrevesszük, ha nem. Viszont:
,yAki Krisztusban van, új teremtés 
az!” A z ő bűnbocsátó kegyelmébe 
vetett hit által örök életünk van, s 
a vele fenntartott kapcsolat révén 
lehet megújulnunk napról napra, 
hiszen „az igaz ember hitből él”, s 
ebből fakadnak jócselekedetei, je
lezvén ennek az új életnek a való
diságát. Ä keresztény élet erőfor
rása, motivációja ez az összekötte
tés a Feltámadottal, ez teszi ele
venné a Biblia rendszeres olvasá
sát s a gyülekezeti közösséget, s 
így lehet meg-megerősödő szolgá
lat az életünk a magunk egészen —|
személyes rendeltetésének betol- zed nyomai 
tésével.

Maga a feltámadás túlságosan 
isteni kategória ahhoz, hogy felér
hessük ésszel. Aránylag legmarad- 
hatósabb fogalmaink is legföljebb 
úev-ahogy dadoghatnak róla vala- 
mi megközelítőleg helytállót -  ma
ga a mennyei valóság mérhetetle
nül különb minden emberi elkép
zelésnél. Az általa nyert erő, belá
tás, elkötelezettség annál szüksé
gesebb hazánk s benne a kisebb- 
nagyobb közösségek építésére, fő
ként a gyermekek és ifjúság neve
lésére rendíthetetlen szeretettel, 
különben fölfal minket az elre- 
ménytelenedés, a gyűlölködő bűn
bakgyártás, a hitetlenség, a szitko- 
zódás és a százarcú bálványimá
dás. Egyéntől nemzetig terjedően 
érvényes: vagy mi emésztjük meg a 
múltunkat, vagy az emészt meg 
minket!

szívünk azé, aki fölem eli” -  ír
ta József Attila. S ugyan ki karolna 
fel jobban, mint a Feltámadott? ő  
olyan hatásosan tud könyörülni 
rajtunk, hogy abból mindig van mit 
továbbadnunk -  s ez a keresztény 
élet.

Áldunk téged, feltámadott Urunk, 
örökkévaló szeretetedért. Kérünk, 
formálj minket alkalmas eszközöd
dé, hogy meglássák rajtunk szent ke
zed nvomal

Dr. Bodrog Miklós

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

Nők a nőkért

fenségei életéért, aki így bocsát 
meg a bűnösnek, aki imádkozva 
fejezi be életét, az igaz ember, az 
valóban Isten Fia. Ekkor döbben
nek rá, hogy mit is tettek. Ekkor 
szembesülnek a saját gonoszsá
gukkal.

Az emberben lévő gonoszt csak 
a végsőkig elmenő szeretet tudja 
kiűzni. Ez volt a názáreti Jézus 
győzelme akkor pénteken. Ez a 
szeretet ma is mélységesen zavar
ba ejti az embert és arra is ad erőt, 
hogy új úton induljunk el, új lelkű- 
lettel. Ez az a szeretet, amely 
szembesít saját gonoszságunkkal 
és ugyanakkor le is győzi a gonoszt 
bennünk, mert hatalma van erre. 
Olyan ez a szeretet, mint a tűz, 
amely minden szennyet eléget 
bennünk.

Uram, bevallom neked, én sem 
vagyok különb. Kishitű vagyok, vé
tek a szeretet ellen, gyáva vagyok a 
jóra. De a végsőkig elmenő szerete
ted bennem is legyőzi a rosszat. 
Uram, adj erőt, hogy tudjak vála
szolni szeretetedre és követni tudja
lak ebben a szeretetben.

Honti Irén

,j iz  evangélium, a jó  hír, a teljes 
embert érinti. Nem tehetjük meg 
hogy az embert ne m int egészet 
vegyük figyelembe” -  mondta 
Margaret Cudney, a Nők a Világért 
(NAV) jelenlegi elnöke. Ez a fele- 
kezetközi keresztyén női szervezet 
a nők életszínvonalának javítását 
tűzte ki céljául. Az ENSZ szerint 
az utóbbi két évtizedben 50%-kal 
nőtt a nyomorban élő lányok és
asszonyok száma, jóval meghalad
va a férfiak elszegényedésének 
arányát.

A Nők a Világért szervezetet 
1989-ben alapította egy üzlet
asszony, aki előzőleg vendégmun
kás- és diákmisszióval foglalkozott 
az USA-ban. Más női- és segély- 
szervezetekkel szoros együttmű
ködésben a NAV az egészségügy
ben, mezőgazdaságban, oktatás
ban és kereskedelemben szakkép
zett női munkacsoportokat kül
dött a világ különböző részeibe 
(pl. Peru, Törökország, Felső- 
Volta, Tádzsikisztán). Céljuk, 
hogy serkentsék és segítsék a nő
ket saját életszínvonaluk javításá
ra. A helyi gyülekezetek asszonya
it olyan gyakorlati dolgokra oktat
ják, mint alapvető higiénia, első
segély, gyermekápolás és szaksze
rű élelmiszerraktározás. Speciális 
tanfolyamok segítenek különböző 
terület- és közösségfejlesztő prog
ramok kidolgozásiban, kivitele
zésében. Tádzsikisztánban pl. 
1200 háborús özvegy képzését 
szervezték meg, hogy családjuk el
látására önállóan is kepesek 
legyenek.

,Á  fejlődő országokban élő nők 
nem tudják lehetőségeiket felmérni 
és kihasználni mindaddig míg ilyen 
kétségbeejtő mértékben hiányt szen
vednek élelmiszerben, egészségügyi 
ellátásban, oktatásban és egyéb 
alapvető dolgokban. ” Margaret 
Cudney különös figyelmet szentel 
a világ ezen részének, mivel fené
vel évekig éltek sátorkészítőkent 
Afganisztánban, Iránban és Thai-

földön. Most ő a perui missziós út 
vezetője, ahol kecsua indiánok kö
zött dolgoznak. A  NAV programja 
szerint kiemelt hangsúlyt fektet
nek a missziós tevékenység gya
korlati oldalára, és a helyi körül
mények, adottságok alapos felde
rítésére. Emellett a csoport tagjai 
idejük kb. egyharmadát női biblia
körök vezetésével és gyermek- 
munkával töltik. Egyes országok
ban, pl. a muzulmán Tádzsikisz
tánban csak annyit beszélhetnek 
hitükről, hogy elmondják, segítsé
gük keresztyen szeretetből és Isten

szolgálata iránti elkötelezettségből 
fakad.

A NAV lényege, hogy határokat 
(fizikai és lelki szinten egyaránt) 
átlépő barátságok kiépítésével 
megtanítsák az asszonyokat, ho-

f
yan tehetik jobbá körülményei
ét. Mindezt KRISZTUS NEVÉ
BEN. Látva a világ számos pont
ján megnyíló lehetőségeket, az el
nöknő reméli, hogy egyre több el
kötelezett és vállalkozó szellemű 

nő érzi majd feladatának ezt a 
szolgálatot. Olyanok, akik képes
ségeiket, képzettségüket és tapasz
talataikat készek az egyre növekvő 
szükség kielégítésére áldozni.

A WORLD PULSE nyomán 
Horváth Tünde

Pályázat
A Misszió Bizottság pályázat útján 

kívánja szétosztani a missziói offertó- 
riumból befolyt mintegy 400 000,- Ft- 
os összeget. Pályázni lehet gyülekezeti 
missziós, evangélizációs tevékenységek 
támogatására (nem eszközök beszerzé
sére, ifjúsági munkára, mert erre külön 
pályázat van).

A pályázatnak tartalmaznia kell a 
missziói tevékenység részletes tervét és 
költség-előirányzatát. A pályázatokat 
május 1-ig lehet beküldeni a Missziói 
Bizottság címére: 1085 Budapest, Üllői 
út 24.

Tv-program
Felhívjuk testvéreink figyelmét a 

Billy Graham Társaság által szerkesz
tett tv-programra. A Magyar Televízió 
1996. április 8-án, Húsvét II. napján 
11.00 órakor sugározza. A programban 
Cliff Richard énekel, valamint neves 
személyiségek tesznek tanúbizonysá
got.

Tekintsük a programot missziós 
evangélizációs lehetőségnek. Hívjuk 
fel barátaink, szomszédaink figyelmét 
erre a műsorra. Ha lehet, hívjunk meg 
valakit otthonunkba, és tekintsük meg 
vele együtt.

AZ V. PROTESTÁNS POSZTGRADUÁLIS 
TANFOLYAMRA

1996. július 1-5. között kerül sor az Evangélikus Teológiai Akadémián.
A mostani V. tanfolyamon is az Ó- és Újszövetségi, a Rendszeres, a Gyakorla

ti teológia, az Egyháztörténet, valamint a Filozófia/Vallástudomány területéről 
lesznek előadások. Külföldi és hazai előadók meghívása folyamatban van. Átfogó 
témánk:

„HIT ÉS TUDOMÁNY -  KÖLCSÖNHATÁSBAN”
A tanfolyam várható költségei: részvételi díj naponta: 150,- Ft, szállás+napi 

3x étkezéssel (naponta): 850,- Ft, ebéd naponta: 250,- Ft.
Lehetőség van helyszíni jelentkezéssel 1-1 napon való részvételre is.
A jelentkezéseket 1996. június 24-ig kérjük elküldeni az Evangélikus Teológiai 

Akadémia címére (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) a részvételi díj befizetésé
vel együtt.

A  február 11-i számban az országos felügyelő tollá
ból érdekes cikk jelent meg TANULÓPÉNZ cím

mel. A  cikk -  egyébként helyesen -  a lapot olvasó 
evangélikus testvérek elé tálja, hogy valami történt a 
Zsinaton.

Röviden az előzményekről.
A  Zsinat 1994. év során óriási többséggel elfogadta 

az Egyházi Bíráskodásról szóló törvényt, és késleke
dés nélkül hatályba is léptette. A törvény azóta a gya
korlatban is bizonyította, hogy -  minden esetleges hi
bája ellenére -  működőképes, beváltja a vele szem
ben elvárt igényeket. Magyarán: alkalmazásával jog
viták eldönthetők.

Tartozom az igazságnak azzal, hogy a törvény nem 
valamennyi testvérünk tetszését nyerte el, különösen 
szerkezetének koncepcionális felépítését tekintve. A 
törvény -  erről egyébként korábban már volt szó a lap 
hasábjain -  alkalmazza a hatalmi ágak demokratikus 
megosztásának elvét, s a jogviták elbírálását elkülöníti 
az egyházkormányzás igazgatási hatáskörétől. Ez az elv 
konzekvensen végigvonul az egész törvényen -  mond
hatni ez az egyik rendezőelve - , és ezért természetesen 
a fegyelmi ügyek intézésénél is irányadó. És itt érke
zünk el a kedélyeket borzoló neuralgikus ponthoz...

A  törvény hatályosulhatósága feltételezi, elő is írja, 
a különböző szintű egyházi bíróságok megalakítását. 
Objektív létszámgondok kikerülhetetlensége miatt le
hetőséget ad összevont -  több egyházmegyére kiteije- 
dő illetékességgel rendelkező -  egyházmegyei bírósá
gok létrehozására. A bíróságok megalakítása egyház- 
kormányzati feladat. Ki tudja, miért(?), a bíróságok 
létesítése azonban igen lassan, nehézkesen történt.

M egtörtént viszont egy szomorú eset Egyházunk
ban. Egyik lelkésztestvérünk megtévedve, súlyos va
gyoni jellegű visszaélést követett el, amely magatartás 
természetesen fegyelmi vétség is egyebek m ellett... 
ügy tűnt -  s ezzel a helyi evangélikusság is egyetér

Még egyszer a T A N U L Ó P É N Z r ö X . . .

tett, hogy az ügy vizsgálata alatt nem fenne célszerű 
az érintettnek lelkészként tevékenykednie. Ezt a célt 
szolgálja a törvényben részletesen szabályozott felfüg
gesztés jogintézménye, melynek alkalmazására -  fenti
ekből következően -  kizárólag a bíróság illetékes. 
Igen ám, de hatáskörrel eljáró, illetékes bíróság még 
nem létezett, mert még nem alakíttatott meg...

Ilyen előzmények után a köztiszteletben álló 
Fabinyi professzor elnökletével Egyházunk Országos 
Bírósága megalkotta -  és nyilvánosan kihirdette -  
2/1995. (V. 19.) MEEB számú határozatát a jogértel
mezés körében, mely a felfüggesztés jogintézményének 
alkalmazását rendkívüli esetben egyházkormányzati, 
püspöki hatáskörbe utalta.

IW1 H v ll JC 1C I1IC I11
ságnak nem volt jog
táfyos joganyag mik............I M j j |
több ertelmezhetőségi változat esetében - , de s< 
esetre sem helyezkedhet szembe a hatályos ne 
szöveggel. Több évezredes jogelv, hogy a bírást 
kalmazza (értelmen) a jogszabályt és nem alkotj< 
Országos Bíróság jelen esetben ezt a jogelvet séi 
meg.

Ezen helyzetet kifogásolva, az egyik zsinati a 
mellesleg hivatalban lévő esperes -  a Zsinat n 
nosságához fordult. A Zsinat az ügy tisztázásán 
rény személyem mellett Zászkaliczky Péter fel 
kérte fel. Mi legjobb tudásunk szerint igyekeztüi 
járni, de a Zsinat elé terjesztett jelentésünkben -  
den személyeskedésnek még a látszatát is gondosa 
rülve -  ki kellett jelentenünk, hogy az Országos Bí 
eljárása törvénysértő. Ez lelkiismereti kérdése 
olyan szakmai kívánalom is, amit nem hagyhattu 
gyeimen kívüf.

A bírói hatáskör azonban a Zsinattól, mint jogalko
tó testülettől is független. Éppen ezért, és a testvéri 
elintézési módra is figyelemmel, jelentésünkben azt 
ajánlottuk a Zsinatnak, kérje fel az Országos Bírósá
got korábbi álláspontjának felülvizsgálatára, tehát a 
jogellenes helyzetet saját maga orvosolja.

Indítványunkat a Zsinat -  jegyzőkönyvileg rögzített 
-  óriási többséggel elfogadta. Az ezt követő szemé- 
lyeskedési-sértődöttségi mozzanatokat nem fenne ér
demes tárgyalni, Egyházunk ügyeinek zökkenőmen
tes intézése kell, hogy valamennyiünk célja, feladata 
legyen.

Ami miatt ezen sorok megírásába fogtam, az az or
szágos felügyelő hivatkozott cikkének azon része, 
mely szerint a tanulópénzt azért nem lehet megtaka
rítani egyikünknek sem, mert nincs minden helyzetre 
alkalmazható törvény. Ezzel a gondolattal szállók vi
tába most.

A  jogállami jellegű működés egyik sarkalatos alapel
ve a törvényes keretek között zajló jogszabályalkotás. A  
bíráskodási törvény vonatkozásában ez az alapelv kifo
gás nélkül betartatott. Másik ugyanilyen alapelv: a tör
vény rendelkezése betartandó, s megváltoztatása csak al
kotmányos keretek között folyhat. Jelen esetben ez az elv 
sérült.

Szerény véleményem szerint elsősorban a bírósá
gok létrehozása lett volna az a késedelem nélkül vég
rehajtandó egyházkormányzati feladat az érintett 
egyházmegyében is, ami által az egész eseménysoro
zat be sem következett volna.

De ha nem lett volna bármilyen objektív okból kifo
lyólag felállítható a konkrét ügyben illetékes bíróság, a 
járható és járandó út a hatályos törvény Zsinat áltaíi -  
ne mondjam, alkotmányos -  módosítása lett volna.

Ismét utalva az országos felügyelő cikkére: a tanu
lópénzt ott kell, kellett volna elsősorban fizetni, ahol 
Egyházunk intézményrendszerének törvényes, és ezért 
helyes működtetésének mikéntje az adott esetben nem  
volt nyilvánvaló. Maradéktalanul osztom azonban a 
cikk azon kitételét, hogy nem a vezetők körében kell 
ezért kutakodni.

Végül, hogy happy end-del zárhassam spraimat: a 
legutóbbi ülésszakon a Zsinat egyhangúlag elfogadta 
(57 szavazattal) a bíráskodási törvény egyebek mellet
ti olyan módosítását, mely szerint az egyházkerület el
nöksége sgját hatáskörében eljárva, rendkívüli eset
ben, amennyiben szabadságvesztéssel büntetendő 
szándékos bűncselekmény alapos gyanúja forog fenn, 
a fegyelmi eljárás bíróság előtti egyidejű kezdemé
nyezése mellett legfeljebb 30 napra az érintettet szol
gálatából felfüggesztheti.

A  törvénymódosító törvényből egyértelműen kitűnik, 
hogy nem módosítja a bíráskodási törvény alapkon
cepcióját, de lehetőséget ad rendkívüli esetben rendkí
vüli intézkedésre, természetesen kellő garanciával 
körülbástyázva a visszaélés lehetőségének kiküszöbö
lését.

Látható, nem cél az egyházvezetés ellehetetleníté
se, ellenkezőleg: a cél a helyes és jó rend által megkí
vánt legitim vezetés biztosítása, elősegítése.

Bízom abban, hogy jelen soraimmal sikerült hozzá
járulnom a kérdés minden érintett számára elfogad
ható és korrekt lezárásához. Szükség is volna erre, 
mert a Zsinat mandátumából már csak kevés idő van 
hátra, a még elvégzendő feladat pedig sok. Energián
kat mindnyájunknak tartalmatlan viták helyett az 
előttünk álló feladatok megoldására kell fordítanunk, 
hogy a kitűzött cél, a Törvénykönyv megalkotása idő
re megtörténhessen!

Erre kérem az Egyház Urának áldását!
Dr. Galli István



»Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?64
Lukas 24,5

Wenn die christliche Kirche am 
Ostertag mit fröhlichen Liedern 
das Wunder der Auferstehung 
Christi feiert, vergessen wir leicht, 
wie unscheinbar damals alles be
gann.

Es sind die Frauen, die Jesus 
nachgefolgt waren, die in aller 
Frühe zum Grab kommen. Große 
Hoffnung hatten sie in Jesus ge
setzt. Doch mit seinem Tbd waren 
auch alle ihre Erwartungen ge
storben, die sie mit ihm verban
den. Jetzt kommen sie noch ein 
letztes Mal zu ihm. Sie wollen den 
toten Körper Jesu mit kostbaren 
Ölen und Salben einbalsamieren. 
Diese Liebestat ist sozusagen ein 
letzter Dank für all das, was sie 
von ihrem Herrn Christus emp
fangen haben.

Die Frauen am Ostermorgen 
suchen Jesus bei den Toten. Wer 
Jesus wirklich ist, das haben sie 
nicht begriffen. Sie sehen in Jesus 
nur einen Menschen; sie denken, 
daß er mit hineingehört in unsere 
Todeswelt. Doch das Grab ist leer, 
der Leib ihres Herrn verschwun
den. Jesus, den sie dort im Grab 
suchen, finden sie nicht.

Die Frauen können Jesus auch 
gar nicht finden. Denn Jesus 
Christus läßt sich nicht finden wie 
etwas Ibtes. Er ist es immer, der 
uns findet, wir sind die von ihm 
Gesuchten. Deshalb müssen erst 
die Engel Gottes kommen. Sie 
müssen den Frauen sagen, was 
geschehen ist. Ohne ihr Wort 
bleibt das leere Grab für uns 
Menschen ein Rätsel.

Darum ergeht an uns das Wort 
der Engel, ein Wort der Tadels 
und der Freude zugleich: „Was 
sucht ihr den Lebendigen bei den 
Toten?“ Was sucht ihr den Auf
erstandenen in eurer endlichen 
und sterbenden Welt? Habt ihr 
geglaubt, die Geschichte Jesu von 
Nazareth, die Geschichte Gottes 
mit uns Menschen könnte mit sei
nem Tod am Kreuz zu Ende sein? 
Habt ihr das wirklich für möglich 
gehalten? Wie ein Jubelruf erk
lingt nun die Osterbotschaft: „Er 
ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 
Den-Lebendige ist nicht bei den 
Toten, wo wir Menschen ihn ge
wöhnlich suchen. Der, der das 
Leben gibt, ist auferstanden!

Und nun erinnern uns die Engel 
an die Worte, die Jesus selbst 
gesagt hatte: „Der Menschensohn 
m uß überantwortet werden in die 
Hände der Sünder und gekreuzigt

werden und am dritten Tage aufer
stehen. “ Hier wird etwas von dem 
deutlich, warum es’ nicht möglich 
ist, den Lebendigen bei den Toten 
zu suchen. Christus mußte leiden, 
sterben und auferstehen. Dieses 
Geschehen war kein Zufall, son
dern von Gott so beschlossen. In 
diesem kleinen Wörtchen „muß“ 
ist eigentlich schon das ganze 
Evangelium enthalten. Christus 
mußte sterben und auferstehen,

Wer 450 Jahre nach dem Tod 
von M artin Luther ökumenisch 
Bilanz ziehen will, kommt an zwei 
Feststellungen nicht vorbei: Eine 
Vereinigung der christlichen 
Kirchen auf institutioneller Ebene 
ist auf absehbare Zeit ausge
schlossen. Dennoch ist die Öku
mene das herausragende Ereignis 
der Kirchengeschichte im 20. 
Jahrhundert. Wie paßt beides zu
sammen?

„Was uns miteinander verbin
det, ist stärker als das, was uns 
noch trennt“ -  mit dieser Feststel
lung läßt sich die Bedeutung der 
Ökumene im 20. Jahrhundert ins
gesamt kennzeichnen: 400 Jahre 
lang haben sich die Kirchen vor 
allem auf das hin angesprochen, 
was sie trennt, und sich deshalb oft 
genug gegenseitig verketzert. 
Heute sind sie bereit, zunächst 
nach dem Gemeinsamen im Glau
ben zu fragen und vor daher die 
noch verbleibenden konfessionel
len Unterschiede zu beleuchten.

Gemeinsam ist evangelischen, 
katholischen und orthodoxen 
Christen ihr Glaube an Jesus 
Christus. In ihm erkennen sie, wer 
Gott ist, und ihn bekennen sie als 
den einzigen Mittler zwischen 
Gott und den Menschen.

Hotz dieser gemeinsamen 
Glaubensgrundlage gibt es weiter
hin verschiedene Kirchen. Das 
hängt damit zusammen, daß 
Christen zwar gemeinsam an 
Christus glauben, aber verschie
dene kirchliche Zugänge zu ihm 
haben. Die Frage., wie-das Wort 
Gottes vermittel und aufgenom
men wird und welche Autorität 
dabei der Kirche und ihren Amt
strägem zukommt, beantworten 
die Konfessionen unterschiedlich. 
Hier wurzelt der konfessionelle 
Gegensatz.

Die evangelischen Christen be
tonen beispielsweise, daß die Bi-

weil es Gott um uns Menschen 
geht. Nicht für sich selbst ist Chris
tus gekreuzigt und auferstanden, 
sondern für uns.

Weil Ostem nicht bloß ein 
Ereignis der Vergangenheit ist, 
sondern auch für uns heute 
geschah, deshalb dürfen wir uns 
immer wieder neu von den Engeln 
fragen lassen: „Was sucht ihr den 
Lebendigen bei den Toten?“

Johannes Erlbrach

bei als Norm für die Verkündi
gung des Wortes Gottes aus
reicht. Sie halten keine men
schliche oder kirchliche Instanz 
für fähig, unfehlbare Aussagen 
über den Glauben zu machen. 
Wenn es in der römisch-katholi
schen Kirche als gottgewollt gilt, 
daß die ganze Christenheit in 
Gemeinschaft „mit und unter“ 
dem Papst leben soll, so ist es für 
die evangelischen Kirchen höch
stens vorstellbar, eine Gemein
schaft „mit, aber nicht unter“ 
dem Papst zu haben.

Wenn auch eine Welteinheits
kirche nicht möglich und für viele 
Christen auch nicht wünschens
wert erscheint, so ist doch mehr 
ökumenische Gemeinschaft eben
so nötig wie möglich: zum Beispiel 
bei den konfessionsverschiedenen 
Ehen, die nach römisch-katholi
schem Kirchenrecht „ungültig“ 
sind, oder auch bei den Gottes
diensten.

Bestimmungen, die wegen der 
Zugehörigkeit zu einer anderen 
Konfession die Gottesdienstge
meinschaft beschränken, sollten 
sorgfältig geprüft werden, „ob sie 
nicht zerstreuen, wo Gott sam
melt“ (ökumenische Leitsätze).

Die Gottvergessenheit unter 
den Menschen zu überwinden, das 
ist Ziel aller Kirchen. In der Ge
sellschaft können die Kirchen aber 
dem Evangelium deutlicher Ge
hör verschaffen, wenn sie gemein
sam reden und handeln. Fernziel 
hierbei wäre, daß sie mit dem 
Verzicht auf konfessionelle Allein
gänge auch Exklusivitätsansprü
che aufgeben und als Schwester
kirchen die Gottesdienste, das 
Abendmahl und die Ämter gegen
seitig anerkennen.

Dr. theol. Beatus Brenner
Der Autor ist wissenschaftlicher Referent des 

Konfessionskundlichen Instituts des Evangelischen 
Bundes in Bensheim.

Verzicht auf konfessionelle 
Alleingänge
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Als deutscher Vikar in Szekszárd
Eindrücke und Gedanken aus der „schwäbischen“ Diaspora

„Wenn du nicht weißt, was du 
nach deinem Theologiestudium 
machen sollst, dann komm zu uns 
nach Ungam. Dort gibt es Arbeit 
genug für dich. Du kannst dort auch 
auf Deutsch predigen. “ Diese 
Worte eines befreundeten ungari
schen evangelischen Pfarrers wa
ren der Anstoß, nach Abschluß 
meines Studiums Ende September 
1995 für ein Jahr nach Ungarn zu 
kommen. Die Idee wurde sozusa
gen aus der Not geboren, denn 
meine Heimatkirche in Deutsch
land, die Evangelische Kirche von 
Westfalen, hat (noch) zu viele 
Theologiestudenten, so daß es für 
mich dort noch keine Stelle als Vi
kar gab.

Mithilfe des Martin-Luther- 
Bundes in Erlangen, in dessen 
Wohnheim ich auch die letzten 
beiden Jahre meines Studiums 
verbracht habe, wurde schnell ein 
Kontakt mit Johann Gyula, dem 
Pfarrer in Szekszárd hergestellt. 
Als ich dann ungarischen Freun
den von meinem Plan berichtete, 
zunächst ein wenig die Sprache zu 
lernen, da ich nach Szekszárd ge
hen wolle, sagte man mir: „Wenn 
du nach Szekszárd gehst, solltest du 
lieber Schwäbisch lernen. Ungarisch 
brauchst du dort nicht“. Diesen 
scherzhaft gemeinten Rat habe ich 
allerdings nicht befolgt, sondern 
zuerst in Budapest emen Unga- 
risch-Sprachkurs besucht, bevor in 
der Adventszeit mein Dienst in 
Szekszárd begann.

Die Weihnachtszeit war dicht 
gefüllt mit zahlreichen Gottes
diensten. Auch ich habe oft gepre
digt, natürlich in deutscher Spra
che, die jedoch viele ältere Men
schen in der Gemeinde noch sehr 
gut sprechen. Schnell habe ich auf 
diese Weise erfahren können, was 
es heißt, Diasporapfarrer zu sein. 
Denn unser Bezirk umfaßt ja nicht 
nur die Szekszárder Gemeinde, 
sondern es gehören auch einige 
Dörfer in der Umgebung dazu, m 
denen ebenfalls noch evangelische 
Christen leben, die einen regel
mäßigen Gottesdienst wünschen.

Diese Gottesdienste in der 
Diaspora sind für mich besonders 
bewegend. Zunächst ist es beein
druckend, die schönen großen 
Kirchen zu sehen, die in den meis
ten Dörfen in den Jahren nach 
dem- Toleranzpatent Kaiser - Jo
sephs II.*(17M) errichtet wurden. 
Ich fühle mich in diesen Kirchen 
zuhause, zumal die Bibelworte, 
die hier häufig unter den Bildern 
zu finden sind, in deutscher Spra
che geschrieben sind. Diese Kir
chen sind für mich ein lebendiges 
Zeugnis des Glaubens der 

I deutschen Siedler, die in dieser

Gegend vor über zweihundert 
Jahren eine neue Heimat gefun
den haben. Jetzt beginnen manche 
dieser herrlichen Kirchen zu ver
fallen.

Nur wenige Menschen sind im 
Gottesdienst. Meist sind es fünf, 
zehn manchmal auch fünfzehn 
Evangelische, die zum gemein
samen Singen und Beten Zusam
menkommen. Nach dem Gottes
dienst sprechen wir noch etwas 
miteinander: „Ach, wir sind ja nur 
noch ganz wenige“, dieser traurige 
Satz ist fast immer das erste, was 
ich Zu hören bekomme. Wehmütig . 
erzählen mir die älteren Men
schen dann, wie es in der Gemein
de früher was, als sie selbst jung 
waren. Jeden Sonntag, so erinnern 
sie sich, gab es vormittags und 
nachmittags Gottesdienst, und im
mer war die große Dorfkirche mit 
einigen hundert Menschen bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Das gan
ze Dorf war evangelisch, alle spra
chen sie Deutsch, und heute?

In diesen Gottesdiensten über
fällt mich meist ein seltsames Ge
fühl von Traurigkeit und Freude 
zugleich. Zum einen schmerzt es, 
eine sterbende Gemeinde zu se
hen, die nach dem Zeugnis ihrer 
Glieder früher groß und lebendig 
war. Zum anderen bewegt es mich 
aber auch zu sehen, wie Gott die 
kleinen Diasporagemeinden trotz 
ihrer Not am Leben erhält. Der 
Predigtdienst, den ich in den Ge
meinden verrichten darf, wird von 
den Menschen dankbar und mit 
großer Herzlichkeit angenommen. 
Manches Mal habe ich erlebt, daß 
Menschen während der Predigt 
die Hränen kamen. Ich denke oft 
an das Wort Jesu: „Wo zwei oder 
drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen“ (Matthäus 18,20). Die Ge
wißheit, daß Christus im Gottes
dienst unter uns ist, hängt nicht 
von der Größe der Gemeinde ab. 
Vielleicht, so denke ich bisweilen, 
gilt diesen Diasporagemeinden so
gar die besondere Fürsorge Got
tes. Das entspräche jedenfalls 
dem, was man bei Paulus im allge
meinen als die theologia cruxis 
bezeichnet: „Das Geringe vor der 
Welt und das Verachtete hat Gott 
erwählt... “ (IKorinther 1,28).

Die meiste Zeit verbringe ich in 
der großen Gemeinde in Szek
szárd. Das Wichtigste, das ich als 
deutscher Vikar zum Gemeindele
ben beitragen kann, ist hier eben
falls die Sorge um die deutsche 
Andacht, die zweimal im Monat 
Sonntag morgens stattfindet. 
Auch in Szekszárd gibt es viele 
„Schwaben“ in der Gemeinde. Die 
Älteren unter ihnen haben in der

Familie zuerst Deutsch und erst 
später in der Schule Ungarisch 
gelernt. Daß diese Menschen 
schon seit einigen Jahren in der 
evangelischen Kirche in Szekszárd 
wieder deutschsprachige Gottes
dienste hören können, hat eine 
große Bedeutung. Daß es diese 
Gottesdienste gibt, ist nämlich kei
neswegs bloß ein Stück Tradition, 
sondern für viele bedeutet es auch 
eine Glaubensstärkung. Auf die 
Frage, welche Bedeutung für sie 
die Andacht in deutscher Sprache 
habe, sagte mir einmal eine Frau 
unserer Gemeinde: „Da fühle ich 
mich Gott näher. Das ist doch 
meine Muttersprache“.

An Werktagen mache ich häufig 
Hausbesuche. Die Menschen 
freuen sich, daß der deutsche 
Vikar sich Zeit für sie nimmt; ich 
selbst kann auf diese Weise die 
Menschen in der Gemeinde besser 
kennenlemen und natürlich die 
schon sprichwörtliche ungarische 
Gastfreundschaft genießen. Bin 
ich bei einer „schwäbischen“ Fa
milie zu Gast, sprechen wir meis
tens Deutsch. Dann ist es meistens 
ein Thema, das der Gastgeber 
anspricht: die Vertreibung. Das ist 
eine Wunde, die auch nach fünfzig 
Jahren bei vielen „Schwaben“ 
noch nicht verheilt ist. Wenn die 
Menschen mir dann berichten, wie 
sie die Vertreibung erlebt haben, 
dann erzählen sie es so, als sei dies 

estem erst geschehen. Ich selbst 
öre dann nur noch schweigend 

zu, wenn sie schildern, daß sie von 
einem Tag auf den anderen von 
Haus und Hof vertrieben wurden, 
daß viele ihrer Verwandten und 
Nachbarn in Güterzüge geladen 
und nach Deutschland ausgewie
sen wurden, und daß sie nicht 
mehr in ihrer Muttersprache spre
chen durften. Oft schauen wir 
dann gemeinsam eine Karte von 
Deutschland an, und man zeigt 
mir, wo in Deutschland die Ver
wandten und Nachbarn leben. 
Manchmal habe ich dabei auch 
schon den Satz gehört: „Warum 
haben sie uns nicht alle nach 
Deutschland hinausgeworfen?“ 

Karfreitag und Östem wird es 
wieder viele Gottesdienste geben, 
sowohl auf Ungarisch als auch auf 
Deutsch. In der Diaspora werden 
wir den Ostergottesdienst in zwei 
Sprachen halten. Nach der ungari
schen Hauptpredigt wird es auch 
eine kurze Andacht in deutscher 
Sprache geben. So werden alle. 
Gemeindeglieder zusammen die 
herrliche Botschaft von der Aufer
stehung Jesu Christi von den To
ten in der je eigenen Mutterspra
che hören können.

Johannes Erlbrach

Zivy Kristus aj nás vzkriesi
Kristova smrt’ a vzkriesenie sú historickou skutocnost’ou. 

Jezis umrel na krizi a pochovany bol, ale v treti deft vstal z 
mftvych. Vzkrieseny Pán sa zjavoval ätyridsat’ dni. Ako 
predpovedal svoje utrpenie, tak predpovedal aj svoje 
vít’azstvo. Táto predpoveef bola známa aj Jeho nepriaterom. 
Preto ziadali, aby Pilát prikázal strázit’ hrob.

Boh vzkriesil JeZiäa z mftvych. Tym dosvedőil, íe  prijal 
JeZiäovu smrt’ ako obet’ za nase hriechy. Takto sám Boh 
potvrdil, ze Kristus dobre vykonal svqje vykupiterské 
poslanie tu na zemi. Mőzeme ZiP v nádeji vzkriesenia. Vetf 
Kristovo vzkriesenie je základom a predobrazom násho 
vzkriesenia.

VoFakto mohol by sa opytat’, preőo hovoríme ráz, ze Ho 
Boh vzkriesil z mftvych, a inokedy zas, ze JeZiä vstal z 
mftvych. Preto, lebo Jezis je Bohoélovek. Ak myslíme na 
JeziSa Nazaretského, tak s apostolom svedőíme: Boh 
vzkriesil Ho v treti deft. Ale kecT hovoríme o BoZom Synovi, 
tak s anjelom zdörazftujeme: ‘Vstal! MőZeme pouíívat’ 
obidve sióvá: vzkriesenie a zmftvychvstanie, sú správne, 
biblické. Kristus tym potvrdil, íe je Bohom poslany MesiáS 
k naäej spáse, a nás vykúpil.

Kristus íije. Nemusíme sa bát’ smrti. Jeho zmftvychvs
tanie je zárukou aj náSho vzkriesenia. Jeho veFkonoőné 
vít’azstvo je základom naäej viery a nádeje.

Vzkriesenie Kristovo spősobilo verkú zmenu v srdciach 
uőeníkov. Svoj íivot zasvätili sluíbe Pánovej. Svedőili Ze 
Ukriíovanj' vykúpil nás. Sírili radost’ medzi ludmi, Ze 
Vzkrieseny aj nás vzkriesi a zo smrti aj nás privedie do 
veőnej radosti. Skrze Neho aj my budeme vytiahnutí zo 
smrti k Zivotu. On premohol smrt’ a diabla.

Luther / dftraznil: ‘Ke<f teda Kristus, naäa hlava vstal z 
mftvych, sedí a Zije hőre, musíme za Nim aj my, kton sme 
Jeho údmi. Ved kde je hlava, tam musí byt’ aj célé telo s 
údmi. Je to práve tak, ako s narodením őloveka. Najprv 
vyehádza hlava, a kecf sa tá narodí, Tahko idú, vyehádzajú za 
ftou aj údy a célé telő. Preto sa nemusíme obávat’ o svoje 
vzkriesenie, aj ketf dostaneme sa pod zem, lebo to je pre nás 
len spánkom, len nocou. Kristus nás z toho spánku zobudí.

ApoStol Pavel v prvom liste Korintskym v 15. kapitole 
pripomína citateFom, ako to bude, kecT nastane súdny deft. 
Chce im povedat’ cosi tajomného. ‘Väetci sa premeníme, 
rázom, ihnecT, len őo zaznie hlas poslednej trúby. Svet sa 
naraz zmení a my budeme naveky u Knsta. Ti, ktorí neveri- 
li, budú uvrhnutí do veőného trápenia. Dalej piäe apostol, Ze 
pominuterné musí si obliect’ nepominuterné. Musíme vyz- 
liect’ väetko pominuterné.

JeZiS vo svojej arcipastierskej modlitbe Ziadal svojho 
Otca za nás: ‘Otée, chcem, aby aj ti, ktor^ch si mi dal, boli 
so mnou, kde somja, a videli moju slávu. (Jn 17,24) Jeho 
láska zahffta väetkyeh. On chce, aby sme aj my boli tam, kde
je On. .

Co mámé robit’, aby sme sa dostali do neba? Nie je rozho- 
dujúce, co robíme my, kecf aj tője dőleZité. Ale rozhodujúce 
je to, éo nás Vykúpitef urobil pre nás. Boh chce, aby kaZdí 
clovek bol spaseny. JeZiä väetko urobil pre nás. Chce nás

urobit’ det’mi BoZími. Chce odstránit’ to, őo stojí medzi 
Bohom a medzi nami. A to urobil na kríZi. On je tym 
dobiam pastíerom, ktory väetko urobí pre svoje oveőky. K 
Nemű mámé patrit’. BoZiemu fudu takto sa otvárajú nád- 
hemé perspektívy.

Kristus svojou smrt’ou a vzkriesením uvol'ní cestu k 
Otcovi tym, ktorí sa patria k Nemű. On postavil sa vedfa 
nás, aby sme mali v Bohu svojho Otca, aby sme mohli mat’ 
úcast’ na Jeho sláve a Zivote. Kristus svoje synovské menő a 
právo odovzdal nám, ktorí veríme Ho a sme spojení s 
Bohom.

Sme fudia modemej doby a Ziadame si väeliöo za potreb- 
né, aby sme si udrzali Zivotnú úroveft. Ale najviac zo 
vSetkého potrebujeme Krista. Potrebujeme Jeho milost’, a tú 
istotu, ze ani po smrti nezostaneme vo veőnom zabudnutí, 
ale za hranicou náSho hrobu nás caká nás Pán, ktory nás 
zobudí a pritiahne k sebe, a uvidíme Ho v nebeskej sláve.

Pán JeZiä svojmu uőeníkovi Jánovi oznamoval, a teraz pri- 
hovára sa aj nám: ‘bol som mftvy a hTa, som Zivy na veky 
vekov a mám kTúőe smrti a podsvetia. (Zj 1,18) Povedal to 
preto, aby nás uspokojil pre prípad, keby nás, alebo nasich 
miiych uchvátila shut’. Pán JeZiä má klűce i Zivota i smrti. 
Takto potom kto veri v Neho, aj keby zomrel, Zivy bude. V 
tychto Jeho slovách je ukrytá vefká sila. Ako keby sám ho- 
voril: Ja Zijem, ale chcem, aby ste aj vy Zili. NevypúSt’am vás 
zo svojej ruky. Pán JeZiä má s nami tento cieT Ón chce, aby 
sme aj my mali s Ním celkom osobny a ustaviőny styk. Ráz 
budeme u Neho. To pre nás znamená veiké poteäenje a nádej.

To je isté, Ze Boh uskutoőftuje svoje spásonosné plány aj 
pri nás, ale nie proti nasej vőli. Nech Duch Sväty vedie nás 
váetkych k vemosti a zodpovednosti.

Cselovszky

M. LUTHER:

VeTkonoönf slávospev
Kristus Pán vstal z mftvych 
po mukách ukrutnyeh.
Haleluja! Plesajme 
a radostne spievajme:
Búd Bohu chvála!

Keby Pán nebol vstal, 
s vet by v smiti zostal, 
ale íe On z hrobu vstal, 
íivot veönf nám získal:
Búd Bohu chvála!

Za to dielo slávne 
vSetci Pána chválme!
V Kristu mámé útechu, 
vyslobodil nás z hriechu:
Búd Bohu chvála!

L. STENBÄCK:

Tvoje oci
Tvoje oci, mőj Jezis, 
vidia väetky moje hriechy; 
nech ma nezavrhnú nikdy 
Tvoje oői, mőj JeZiä.

Tvoje oői, mőj JeZiá, 
nech vzhliadnú, kecf klesám, na mfta, 
pokoj a milost’ mi zjavia 
Tvoje oői, mőj JeZiä.

Tvoje oői, mőj Jeziä, 
viem, i v Zalobu dajú ma, 
zhreäil som, nech odsúdia ma 
Tvoje oői, mőj Jeüä.

Tvoje oői, mőj JeZiä, 
hoci ma aj odsudzujű, 
ja  len őakám, Ze zas vzhliadnú 
Tvoje oői, mőj JeZiä.

(Poslovenőil: Prof. Dr. Pavel Podmaniczky) 
(Szelíd szemed, Úr Jézus’)

Bozia sila sa prejavila
Mt 28,18

Svätime vefkonoőné sviatky. Vefka noc je sviatkom 
vít’azstva Zivota nad smrt’ou, Boha nad Sátánom. 
Verkonoőná anjelská zvest’ svedőí o BoZom zásahu do 
nääho sveta.

Mámé Bibliu z ktorej cítame, őo väetko cinil Boh, a őo 
hovoril vofakedy otcom skrze prorokov, a őo hovoril v 
Synovi, napriek tomu Boh ostáva pre nás tajomstvom. 
JeZil uőil svojich poslucháőov o Bohu v rozliőnych 
podobenstvách, hádam aj my sa domnievame, Ze Boh 
nám je úplne známy, Ze Ho dobre póznámé. Práve 
veficonoőné radostné sviatky ukazujú nám, Ze Boh vo 
svojom konaní, nie je niőím obmedzeny. U Neho nie je 
niő nemoZné. MőZe őinit’, ako sa Mu páői. Nikto nemőíe 
prekazit’ Jeho svaté plány. On nie je obmedzeny len na 
tie cesty, ktoré my póznámé. On je nadsvetovy. Jeho 
slovo znamená Zivot alebo smrt’.

To, őo Tudsky hriech urobil s JeZiäom na Vefky pia
tok, kecf na krííi dokonal Ten, ktory hriechu neuőinil, to

na treti den bolo premoZené. Nastalo veiké zemetrasenie 
a anjel Pánov zostúpil z neba a odvalil kamen. Jezis vstal 
z mftvych. ‘Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako 
sneh. Evanjelista tymito slovami chce vyjadrit’, Ze 
zmftvychvstanie UkriZovaného je prejavom moci Bozej. 
To konal sám Pán Boh. So Zalmistom vyznávame: 
‘Pravica Hospodinova dokázala silu! Pochádza to od 
Hospodina, je to div v nasich oőiach. (Zahn 118,16.23) 
Rozumom to nepochopíme. Vzkriesenie Kristovho 
mőzeme poznávat’ len oőami viery. Pán Boh svojho 
milovaného Syna nenechal hrobu, nenechal Ho v rísi 
smrti. Na Vefkú noc sa stalo skutkom to, co zaznelo pri 
JeZiäovom krste, a pri premenení sa na vrchu. Kristus 
vstal z mftvych! Jezis Zije. Tento velkonocny div Bozej 
moci je základom nasej viery. Kazdá nedela nám ho pri- 
pomína. Je to vermi potrebné, lebo udalost’ velkono- 
őného rána je najväcsim tajomstvom nasej krest’anskej 
viery.

Ako sa to stalo? Nie je opísané, to ostáva pre nás 
tajomstvom, to je pochopitelné len viere. Boh je zivym, 
mocnym Bohom. Nikto nemőíe zniőit’ Jeho dielo. 
Nijaké hrieíné fudské sily nemajú platnost’ pred Bohom. 
On nepozná nijaké prekáZky.

Kristovo vzkriesenie nebolo návratom len do tohto 
őasného zemského Zivota, ale cez vzkriesenie vstúpil 
JeZiä do veőného sveta.

VeFkonoőná udalost’ prekvapila väetkych, lebo bola 
opakom toho, őo sa stalo vo Velkom tyZdni. Vtedy 
velkftazi, farizeji a zákonnici boli radi, Ze sa Ho zbavili.

Velkonoőná udalost’ prekvapila aj JeZiäovych 
uőeníkov. V piatok sa im zdalo, Ze je vsetkému koniec. 
Chceli sa vrátit’ spät’ k rodinám a k pővodnému zamest- 
naniu.

Zériy, ktoré Ho nasledovali, myslia uZ len na 
balzamovanie mftveho JeZisovho tela, a kecf prisli k 
hrobu, ani to mftve telő nenaäli. Anjel Pánov zostúpil z 
neba, a povedal Zenám: ‘Vy sa nebojte, lebo viem, Ze 
hTadáte JeZisa, toho ukriZoVaného! Niet Ho tu, lebo 
vstal! Anjel poveril Zeny, aby povedali Jeho uőeníkom, 
Ze vstal, a ony beZali to zvestovat’.

Táto sluZba svedectva o Zivom Pánovi sa stala úlohou 
aj Pánovych uőeníkov. Nemohli mlőat’. Z tohoto sve
dectva sa rodila viera, a takto sa rodila Kristova cirkev. 
Svedectvo je aj nalou úlohou.

Vzkrieseny Pán postupne sa zjavil svojim nasle- 
dovníkom. Prichádzal k nim, stoloval s tűrni, ich priv- 
iedol k novému Zivotu. Daroval im Ducha Svátého, aby 
sa nespoliehali na seba, ale jedine na BoZiu moc.

Cselovszky
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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

VASARNAP Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, 
és hatalmával minket is fel fog támasztani. lKor 
6,14 (Zsolt 85,10-11; lSám 2,l-2.6-8a; Kol 3,1-4; 
Mk 16,1—8). Minden nép megemlékezik történelme 
nagy napjairól. A zsidók húsvétja emlékezés az 
Egyiptomból való szabadulásra. Számunkra is a sza
badulás örömhírét hordozza ez az ünnep; szabadu
lás az örök haláltól. Bármiért, melynek segítségével 
örökké élhetnének az emberek, odaadnák minde
nüket. Jézus Krisztus áldozatára azonban kevesen 
figyelnek, pedig húsvét a halálon győztes Krisztust 
hirdeti, aki a benne hívőket örök életre fogja feltá
masztani.

HÉTFŐ Jézus így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az 
ujjadat és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a keze
det és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem 
hívő.” Jn 20,27 (Zsolt 139,1-2; Ezs 25,8-9; Lk 
24,13-35; Mk 16, 9-20). Sok keresztyén életútja 
azért szakad meg vagy tér el rossz irányba, mert lát
ni akar, mert kézzelfogható bizonyítékot akar 
Krisztusról. Most azonban „hitben járunk, nem lá
tásban” (2Kor 5,7). Boldogok, akik ebben a hitben 
állhatatosan megmaradnak, mert részük lesz a lá
tásban is.

KEDD pál írja: Tudjátok, hogy fáradozásotok nem 
hiábavaló az Úrban. lKor 15,58 (lM óz 31,42; Lk 
24,36-45; lKor 15,1-11). Szolgálatunk gyümölcsét 
nem mindig látjuk meg, legtöbbször nincs részünk 
elismerésben sem. Jutalmunkat azonban nem em
berektől kapjuk, bár biztatásra mindenkinek szüksé
ge van. A mi valódi jutalmunk a Krisztus örökségé
ben való részesedés.

SZERDA Nézd! Elvettem bűnödet és díszes ruhába 
öltöztettelek téged. Zak 3,4 (Lk 15,21-22; Jn 
20,1-10; lKor 15,12-19). A  díszes és szép ruha kí
vülről lehet nagyon vonzó, de mit sem ér a legdrá

gább ékesség, ha alatta mosdatlan, gondozatlan test 
van. A szívünkben lakozó gondolatokat és érzéseket 
sem tudjuk úgy elrejteni külső, látszatkeresztyénség 
mögé, hogy tóine derülne a valóság. Isten nem azért 
ad „új ruhát”, hogy eltakarja vele vétkeink rútságát, 
hanem előbb megtisztít, hogy méltóvá váljunk an
nak viselésére.
CSÜTÖRTÖK Sokan hallgatták Jézust, és álmél- 

kodva így szóltak: „Honnan veszi ezeket, miféle böl
csesség az, amely neki adatott, és miféle csodák 
ezek, amelyek keze nyomán támadnak?” Mk 6,2 
(2Móz 34,10; Jn 20,11-28; lKor 15,20-28). „Az Ur 
hatalma intett, Újra világosság lett...” -  énekeljük 
egyik reggeli énekünkben (101). Isten hatalmával 
nem csak a világot teremtette meg, hanem időről 
időre új napot hoz fel. Jézus Isten személyes jelen
léte volt, isteni hatalommal cselekedett nagy csodá
kat. Ezzel a hatalommal cselekszik ma is bennünk, 
velünk és általunk.
PÉNTEK A vámszedő pedig távol állva, még a sze

mét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét ver
ve így szólt: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.” 
Lk 18,13 (Zsolt 65,4; Jn 21,1-14; lKor 15,29-34). 
Ha közvélemény-kutatást tartanának ebben az or
szágban vagy az egész világon arról, hogy az embe
rek szerint miért rossz a világ, valószínűleg minden
kinek meglenne a maga véleménye, de senki sem 
mondaná azt: miattam. Egyedül Isten színe előtt lát
ja meg mindenki, hogy bűnös és kegyelemre szoruló 
ember.
SZOMBAT Nézzétek meg az égi madarakat: nem 

vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és 
mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti 
sokkal értékesebbek náluk? Mt 6,26 (Zsolt 36,7; Lk 
24,1-12; lKor 15,35-49). Isten gondoskodása elle
nére mégis tele van aggodalmaskodással az ember 
szíve. A hívő embernek azáltal, hogy új emberré 
lett, megvan az a képessége, hogy tud bővölködni is, 
de meg tud elégedm a kevéssel is.

Megyaszai Enikő

Nem ismerem...
Éveken keresztül biztosan tartó 

kapcsolatot akart Péter felbontani 
ezzel a néhány szóval: „Nem isme
rem ezt az embert!” (Mt 26,72. 74.)

Ki tudná megmondani, hogy mi
lyen nehéz lehetett ekkor a szíve. 
Csak sejthetjük és találgathatjuk. 
Homlokegyenest ellenkezett el
képzeléseivel, ami történt. A ge- 
csemánei éjszaka eseményei re
ménysége foszlányait is darabokra 
szaggatták. Jézus nem méltányol
ta, amikor kardot rántott védelmé
re. Zavaró, homályos volt az is, 
amit mondott. Miért nem kért se
gítséget az Atyától, amikor megte
hette volna?! Angyalseregeket is 
említett, de a valóság a katonák és 
templomszolgák csapata volt. Mi
ért nem védekezett, amikor elfog
ták és megkötözték? Minden ért
hetetlen és megmagyarázhatatlan. 
Amikor, talán rövid órával később, 
megkérdezik a Názáretivel való 
kapcsolata felől, a megrázó él
meny és az átélt kiábrándulás után 
csak ennyit tudott mondani: „Nem 
ismerem ezt az embert!”

Ezt a mondatot így is leírhatjuk: 
„Nem értem ezt az embert!" Két év
ezreddel az események után -  is
merve mindazt, ami még követke
zett - , bizonyos mértékben meg
változott a szavak tartalma és üze
nete. Jézust nem lehet belekény
szeríteni gondolkodásunk meg
szokott sémáiba. Személyének és 
cselekedeteinek titkát nem tudjuk 
emberek számára elfogadhatóan 
megmagyarázni. 0  magasan felet
tünk van, és még képzeletünkkel 
sem tudunk erre a magasabb 
szintre felemelkedni. Saját tétele
ink és elvárásaink alapján idegen 
marad. Olyasvalaki, akihez semmi 
közünk sincs. Nem ismerjük, mert 
nem ismerhetjük, nem értjük, 
mert nem érthetjük. Kisiklik keze
ink közül, amikor utolérni és bir
tokolni véljük. Szétoszló párává 
válik, amikor rendelkezni szeret
nénk vele. Ezt a helyzetet igen ne
héz tudomásul vennünk. Ember
ségünk minden idegszálával és hi
tünk valamennyi rezdülésével til
takozunk ellene.

JÉZUS SZEMBE JÖN VELÜNK
Mt 28,9-15

Gyermekéveim első felét Sáros
patakon töltöttem. Kint laktunk a 
városon kívül, egy hegyoldalon. 
Előfordult, hogy szürkületben kel
lett hazamenni, olykor pedig egé
szen sötétben. Megmaradt ben
nem egy késői óra emléke. Még a 
városban, a gyéren kivilágított ut
cán haladtam, amikor meghallot
tam, hogy valaki lépked utánam. 
Nem volt nagyon közel, így hiába 
fordultam hátra, nem láttam, csak 
egy sötét alakot. Reméltem, majd 
csak elmarad valahol. De nem ma
radt el. Kiértem a város szélére, a 
lépések követtek, áthaladtam a 
vasúti síneken, a lépések csak nem 
szűntek. Féltem, szorongtam és 
gondolkoztam, vajon tó lehet? Ta
lán valamelyik szomszéd? Lehet 
rendes ember is. De mi van akkor, 
ha rossz ember? Talán megver, ta
lán megöl, talán elvisz. Féltem, 
egyre jobban féltem, és egyszer 
csak elkezdtem futni, míg léleksza
kadva hazaértem.

Erre a mi világunkra bizony 
még fényes napsütésben is sok
szor úgy kell gondolnunk, mint a 
sötétség világára. Szürkület vagy 
éjfekete sötét, máskor meg sűrű 
köd, árnyak, alakok, formák, han
gok, sokszor olyan nagyon csaló
kák.

Külön megtévesztő, hogy embe
rek, eszmék, ideák látszólag szem
be jönnek velünk, de folyton arra 
kell gondolni, vajon ki, mit akar. 
Megváltozott társadalmi rendben 
szinte egyszerre kiáltja mindenki a

maga igazságát. Értelemre, logiká
ra, kiszámíthatóságra, ésszerűség
re, szakszerűségre hivatkoznak. 
Jaj,, de nehéz eligazodni!

Új vallások, új közösségek, új 
szekták, mind-mind ígér valamit, 
ami jobb az addiginál. Elhiteti, 
hogy van olyan közösség, amely 
igaz, ahol nincsenek gondok. Be 
kell csak lépni az ő tagjaik sorába, 
és akkor jön a siker és biztos a bol
dogság itt, és az üdvösség odaát. 
Csak a bölcsebbje gondol arra, va
jon nem hátulról jönnek ezek? Va
jon nincs valami önérdek kedves
kedő vagy éppen minket elítélő 
szavaik mögött? Bizony szürkület, 
éjfekete sötét, megtévesztő sűrű 
köd vesz körül.

Azért mégse légy reménytelen. 
Mert van valaki, JÉZUS, aki 
SZEMBE JÖN veled. Jézus szem
be jön velünk. És csak vizsgálgasd 
nyugodtan, mi a célja, kutass a sze
mélye után. Minél jobban ismered, 
annál biztosabb leszel, hpgy nincs 
benne semmi önérdek, Ó mindig 
nyíltan szembe jön veled. Olvasd 
az evangéliumokat és megtudod, 
soha egyetlen szava, egyetlen tette 
mögött sincsen önérdek. Nem kí
ván áldozathozatalt, hanem ő az 
áldozat. Ő az engesztelés a mi bű
neinkért. Ő szenvedett és halt meg 
a kereszten, az igaz a nem igaza
kért. Magára vette bűneink bünte
tését. Szinte el sem lebet hinni, és 
mégis igaz.

Félsz a megpróbáltatásoktól, a 
gondoktól. Félsz a szenvedéstől.

Azt gondolom azonban, hogy 
ezt a mondatot tó kell mondania 
mindenkinek, aki szeretné, hogy 
Jézus fontos legyen számára. Péter 
életének egyik döntő fordulata ak
kor következett be, amikor idáig 
jutott. Ő elhallgatott, de emléke
zetében Jézus kezdett beszélni. El
takart és elfelejtett szavak eleve
nedtek meg. Rádöbbentették arra, 
hogy Jézus mennyire ismerte őt. 
Ismerte és megértette, megértette 
és elfogadta. Jézus előre, már na
gyon korán mindent tudott róla, 
hogy azután ő maga is, Utólag, ki
ábrándultán és csalódottan, vala
mit megértsen és meglásson abból 
a szerétéiből, amely mindig hor
dozta. Akkor is, amikor annak el
lenkezőjét gondolta.

Ha mi nem is ismerjük igazán 
Jézust, ő ismer mindnyájunkat. Ért 
minket és elfogad mindenkit. 
Mennyei Atyjától nem kérte an
gyalseregek segítségét, hogy a bű
nösök hatalmas seregén segíthes
sen. Ezért reménysége Ő azoknak 
is, akik kétségbeesetten imádkoz
zak: „Nem ismerem, nem értem ezt 
az embert!”

Bohus Imre

Félsz attól, hogy kihasználnak, be
csapnak. És félsz a holnaptól is, 
mert minden olyan bizonytalan. 
Sokszor szinte vakon indulsz, s a 
megtévesztő hangot fogadod el, 
ahelyett, hogy megvizsgálnád, tó 
az, aki mondja, vajon nem hátulról 
jön-p?

JÉZUS SZEMBE JÖN VE
LÜNK Szavait hitelesítik cseleke
detei. Szenvedésének és halálának 
egyedülvalóságát hitelesíti az 
Atya, aki feltámasztotta a halál
ból. Higgy Jézusban, fogadd őt 
szeretettel és örvendező szívvel. Ő 
valóban a te érdekedet nézi. Nem 
mondja, hogy nem lesznek gond
jaid. Nem ígér sikereket és dicső
séget. Nem mondja, hogy elkerü
löd a bajt, betegséget. Nem ígéri, 
hogy meggyógyít. Pedig ő valóban 
meg tudja tenni, varázslás nélkül, 
kuruzslás nélkül, tömeghisztéria 
nélkül. Gondold végig, nem 
mondhatod, senki sem mondhat
ja, hogy nem tett vele csodás dol
gokat. A  legfontosabb mégis az, 
hogy ő veled van minden bajod
ban, nem hagy el kudarcok és si
kertelenségek között sem. Ha 
mindenki elfordulna tőled, ő, biz
tos lehetsz, akkor is ott lesz veled, 
szembe veled. Ne felejtsd el, a ha
lálban is veled és a halálon túl is 
veled örökké.

Vedd észre, Jézus szembe jön 
veled. Borulj le alázatosan előtte 
és meghallod, neked is mondja: Ne 
félj! Veled vagyok, nem hagylak el, 
nem maradok el Tőled. Ámen.

Bozorády Zoltán

IMÁDKOZZUNK!

Úr Jézus, szeretném magamat telje
sen megalázni előtted, szeretném elis
merni felségedet Ezt sem tudom ma
gamtól. Jöjj szembe velem, Segíts vé
giggondolni, mit tettél értem. Szólj, 
Uram, mert hallja a te szolgád! Ámen.

ASSZONYOK, NE FÉLJETEK! 
ASSZONYOK, VIGYÉTEK AZ ÖRÖMHÍRT!
Mt 28,1-8

Az angyaloknak kiemelkedő fel
adata van az Ószövetség és az Új
szövetség tudósítása szerint. Isten 
követei ők, akik rendkívüli alkal
makkor Isten különleges üzenetét 
közvetítik, vagy valami nagy tettet 
hajtanak végre. Az Úr Jézus 
Gecsemáne-kerti tusakodásakor, 
Lukács evangélista szerint angyai 
jelent meg és erősítette őt.

A feltámadás eseményeinek 
fontos szereplői, lánúk és tanúsí
tók. Szemtanúi a feltámadás ese
ményének, van megbízatásuk, és 
tanúsítják: FELTÁMADT AZ 
ÚR!

Máté evangélista egy angyalról 
beszél, aki elhengeríti a követ, aki
nek fényes jelenléte rettenetét kelt 
a fegyveres őrökben, szinte holtra 
váltak, úgy megrémültek.

1. Az angyal azonban nem akar 
félelmet kelteni az asszonyokban. 
Bátorítja őket: TI N E FÉLJETEK! 
Drága asszony Testvérek, akik ol
vassátok ezt az írást, ti se féljetek.

Ti vagytok azok, akik sokkal 
IUL/ ben követitek az Urat, mint a 
férfiak. Ti vagytok a hűségesebb 
imádkozók, Ti hordozzátok na
gyobb felelősséggel és áldozat
készséggel a gyülekezet anyagi ter
heit. Szeretném, ha ezen az ünne
pen elsősorban ti hallanátok meg 
Isten követének, az angyalnak biz
tatását: NE FÉLJETEK! Ne le
gyen nyomasztó számotokra, hogy 
a férfiak nagyobb része nem vállal
ja a felelősséget a legfontosabb 
dolgokban. Nem vállalják sokan, 
hogy Istentől kapott teremtettség- 
beli adottságukkal támaszok, meg
bízható lelki segítők legyenek há
zastársaik, gyermekeik mellett. 
Nem vállalják, hogy az imádságos 
életben, az Istennel való kapcso
latban elsőrenden ők legyenek 
papjai családjuknak. Nem hordoz
nak olyan terheket, mely feladatuk 
lenne, de hordoznak olyan túlter- 
heket, melyek meghaladják az em
beri erőt. Ők akaiják biztosítani 
családjuknak a holnapot, a holna- 
putánt, és örökíteni szeretnének 
múlhatatlannak látszó javakat.

ASSZONYOK, NE FÉLJETEK! 
Ne rendüljön meg a hitetek. JÉ
ZUS ÉL, JÉZUS FELTÁMADT 
A HALÁLBÓL. Ő a győztes, ő az 
Úr, ti jó helyre álltatok. Ti a győz
tes oldalán álltok.

Az angyal azonban nem csak 
megvigasztalni akarja az asszonyo
kat. Tanúbizonyságot tesz. így szól 
hozzájuk: „A megfeszített Jézust 
keresitek? Nincs itt, mert feltá
madt, amint megmondta. Jöjjetek, 
nézzétek meg a helyet, ahol fe
küdt.” Láthatták, erős fegyveres 
katonák őrzik a sírt. Nem is Isten 
jött, csupán egy angyalt küldött a 
sok légiónyi, sok hadseregnyi an-
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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 (rsf. Ima
ház) de. 9. Solymár Gábor

HUSVÉT 2. NAPJÁN a liturgikus 
szín: fehér. A délelőtti istentisztelet 
oltárt igéje: Róm 4,16-25; az igehirde
tés alapigéje: Mt 28,9-15.

gyalból, ez is elég volt, hogy az 
őrök elmeneküljenek, hogy a kő 
ne legyen ott. Nem a feltámadás
hoz volt szükség a kő,elhengeríté- 
sére, hiszen a FELTÁMADOTT- 
NAK erre nem lett volna szüksé
ge, ő átment zárt ajtókon, és lezárt 
síron is át tudott volna menni. Az 
asszonyoknak, majd később a férfi 
tanítványoknak volt szükségük ar
ra, hogy lássák, a sír üres.

2. Az angyaí megbízatást is ad: 
„Menjetek el gyorsan, mondjátok 
meg tanítványainak, hogy feltámadt 
a halottak közül ”

ASSZONYUK, VIGYETEK 
AZ ÖRÖMHÍRT! Drága asszony
testvéreim, valami baj van a bi
zonyságtételetekkel. Igaz, Péter és 
János nem hittek az asszonyoknak. 
De futottak. Futottak, nem is tud
ták pontosan, miért, nem is tudták, 
mi következik, mi vár rájuk. De az 
asszonyok szavára mentek, s ha
marosan eljött az ideje, amikor ta
lálkoztak a FELTÁMADOTTAL.

Nem tudom pontosan, mi lehet 
a baj. Gondoljátok végig, talán 
nem is tesztek bizonyságot a férfi
ak előtt az Úrról. Talán hamis a bi
zonyságtétel hangja. Talán bizony
ságtételed sérti, akivel beszélsz. 
Lehet, hogy többet akarsz. Meg
győzni, esetleg legyőzni a másikat. 
Tálán nem vagy eléggé szelíd, és 
nincs benned alázat. Kérlek, gon
dolkozz ezen, és kérd az Urat, 
hogy segítsen neked.

Jézus feltámadása feltámadáshi
tünk alapja. Ő a FELTÁM ADÁS 
és az ÉLET, aki hisz Őbenne, ha 
meghal is, él. Férfiszeretteid csak 
akkor élnek, s csak akkor lesz bol
dog örök életük, ha hittel fogadják 
életükbe a megfeszített és feltáma
dott Ürat.

ASSZONYOK, VIGYÉTEK 
AZ ÖRÖMHÍRT! Ámen.

Bozorády Zoltán

IMÁDKOZZUNK!

Uram, segíts helyesen tanúskodni 
Rólad. Amen.

cA ldolt liíu o é ti ünnepelte t 
kJfíán O lvas ó inknak . a

S zerkesz tő  térj

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén április 14. du. 4 órakor a 
pesthidegkúti református templomban 
(II., Hidegkúti út 64. sz.) „Egyiptomi 
tanulságok” címmel élménybeszámo
lót tart Karsay Eszter ref. lelkésznő.

A Magyar Bibliatársulat kiadásában 
megjelent ,A Biblia kincseiből vegyél” 
című videosorozat következő részét 
április 10-én, szerdán mutatja be a 
TV1 17.45 órakor. Az egész kazetta 
megvehető a Sajtóosztály Könyvesbolt
jában (VIII., Üllői út 24.).

Őrségben parasztház részletfizetésre k 
adó. Nagy László. 2103 Gödöllő, Pf. 308.

TORONYÓRÁK
KAPCSOLÓÓRÁK

HARANGOZOGEPEKA
CT.: Kovács Jenő 

8000Székesfehérvár,Kossuthu.6. 
1 ÜK b L jeUFax: 22/312-235 

Cégünk által készflett
m echanikus berendezések+ legkorszerűbb 
ném et elektronika =  kitűnő ár/ieljesftmény viszony 
Legkorszerűbb rádióvezérlésű Fő óra a templom 
minden elektromos kapcsolási feladatait e llá tja : 
Toronyóra mulatók léptetése, harangok ütése, 
szellőzés,harangozás, kapcsolása, fűtés, 
világítás, klíma, orgona,
KAPCSOLÓÓRÁK
f legmodernebb német órákat forgalmazzak é* felszereljük

Egy hantig hoz: 15000-
kft " 18000,-
három *  35500,-
négy " 43500,-

ÓRÁINK KVARC ÉS RÁDIÓVEZÉRELTEK 
HARANGOZÓGÉPEK:
-Európában jól bevált motoros harangozógép: 
Elektronikusan vezéreli gyorsító és 
fékezi) berendezéssel a szív megkétése nélkOI 
az adott harang lengésszámira beállítva.
Ideálisan a nagy harangokhoz, akár 8000 kg-lg Ij . S  

Kedvezd fizetési feltételek I jj
Cégünk a PERR0T némi toronyóragyái képviselnie 1-3

á

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Őrbollyán. 
Rákóczi úr 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-52:

<3D

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1 9 9 6 .  április 7 .

I., Bécsi kapu tér reggel 5. (feltámadási) Ha
fenscher Károly:'de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. 
(német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (urv.) D. Sza
bik Imre; du. 6. Hafenscher Károly; II., Modort u. 
6 de fél 10. Csizmazla Sándor; Pesthldegkút, 
lí ördögárok u. 9. de. fél 11. (úrv.) Rihay Sza
bolcs; Békásmegyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, HL, Mátyás klr. u. 
31 de 10. Donáth László; Óbuda, III,, Dévai B. 
M tér de. 10. (úrv.) Bálint László; Újpest, IV., 
LelbstOck Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; 
V Deák tér 4. de. 9 (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) dr. Harmati Béla; da 11. (gyermek) Pintér 
Károly du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti 
fasor 17. de. fél 10. (úrv.) (családi) Muntag 
Andomé; 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy 
Zoltán; Vili., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselov
szky Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; Vili., Va|da 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 fél 6. (feltámadésl) Fabiny Tamás; de. fél 
11. Fabiny Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 8. dr. 
Szabó Lajos; Kelenföld XI., Bocskai út 10. da. 8. 
(úrv.) Szeverényi János; fél 10; (családi) Ferenczy 
Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. 
(finn) Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Csepregi András; Budagyöngye, XIL, Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsal Miklós; Buda- 
hegyvldék. XIL, Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kő
szeghy Tamás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; 
du. fél 7. dr. Koczor Miklós; XIII., Kassák Lajos u. 
22. de. 10. (úrv.) Ifj. Kendeh György; XIII., Fran
gepán 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. dr. Szabó Lajos; Pest
újhely, XV., Templom tér. de. 10. Rafael József; 
Rákospalota, XV., Régifóti út 73. (nagytemp
lom) de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszent
mihály, XIV., Hősök tere de 10. dr. Kamer Ágos
ton; Clnkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blat
niczky János; Mátyásföld, XVI., Prodá'm u. 24. 
de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tes
sedlk tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, 
XVII., Pécell út 146. de. 9. (úrv.) dr. Selmeczi Já
nos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 
11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVII., Gózon 
Gyula u. de. 11. (úrv.) dr. Selmeczi János; Pest- 
szentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) 
Havasi Kálmán; Pestszentlmre, XVIII., Rákóczi 
út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. (úrv.) 
Havasi Kálmán; Kispest, 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; Buda
örs (ref. Imaház) de. 9. Solymár Gábor; Török
bálint (ref. templom) du. 3. Solymár Gábor; Bu
dakeszi, de. 8. Kőszeghy Tamásné.

HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN a liturgi
kus szín: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: lKor 15,47-53; az ige
hirdetés alapigéje: Mt 28,1-8.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán április 7-én, 
Húsvét 1. napján az aszódi evangéli
kus templomból. Igét hirdet: Detre Já
nos esperes.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

április 6., szombat: „Simon, al
szol?!” -  Csepregi Béla meditációi 

április 7., vasárnap: „Miért keresi
tek a holtak közt az Élőt?!” -  Ferenczy 
Zoltán áhítata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

Szíves gondoskodást és anyagi segítséget 
ajánlunk hívő embernek, ha annak idején 
bérleti jogát vagy Iákását örökölhetjük, Buda
pesten vagy környékén. Tel.: 06/26/326-408.

A név, amely a földkerekség 70 országában 
Iámért:

Digitális orgonáink választéka 12, 
kategóriájában világelső hangszerrel 
bővült, melyek a 18+8 bites technológia 
és a 4 évszázados orgonaépítési tapasz
talat találkozásából születtek.

A hagyományos megbízhatóság mel
lett ellenőrizhető hazai referenciákkal, 
egyedi szolgáltatásokkal, új, kedvezmé
nyes fizetési feltételekkel váijuk érdek
lődőinket a holland Johannus Orgona
gyár magyarországi képviseletén: 

Speed-ex Kft.
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1.
Tel./fax: 1180-786 vagy 1180-191.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS 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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dij belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési dfj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
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HÚSVÉT UTÁNI 
ELSŐ VASÁRNAP

___ ORSZÁG
EVANGÉLIKUS 
—  HETILAP

ARA:35 FT

Átlátsz, tudom, a bűnösök cifra gyolcsán, 
erény rongyán, bátorság mentebőrén, 

mégis mindent levetkeztem Uram, 
s elődbe küldöm lelkem, szűzi pőrén

József Attila

A TARTALOMBÓL
„ÉN VOLTAM AZ ELVESZETT.. .  ”

KISEBBSÉGEK ÉS EGYHÁZAK

VIGYÁZAT!!! SZCIENTOLÓGIAÜ!

ORDASS-EMLÉKTÁBLA A BONYHÁDI 
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBAN

Rendkívüli vizek
„Isten patakja tele van vízzel” (Zsolt 65,10). Őselem. 

Már a teremtés hajnala előtt, a mélység fölötti sötét
ben „Isten Lelke lebegett a vizek fölött. ” Ézsaiási szim
bolikus ígéret: „Patakok erednek a pusztában, tóvá lesz 
a délibáb, víz fakad a szikkadt földön.”

Hajókat hordozó erő a víz, szennyet old, szomjat 
olt, cseppenként követ is kiváj, felduzzasztva áramot 
termel, esőként életet teremt, testünk túlnyomó ré
szének alapanyaga. Goethe a lélek párhuzamosát lát
ja benne:

A z ember lelke 
akár a víz: 
az égből hull le, 
az égbe hág föl, 
alászáll újra, 
a föld lehúzza, 
örök e kör.

Assisi Ferenc fohászában: ,,Á ldott légy, Uram, víz 
testvérünkért: mily hasznos, egyszerű, értékes, tiszta.” 
Életjelkép a víz. Dávid király így kezdi egyik zsoltárát:

M iként szarvas eped
* patak friss vizére,

lelkem úgy vágyódik 
hozzád, Istenem.

Eletvíz ez, egyetlen hiteles, tiszta forrása az élő Is
ten, akit nem pótolnak holmi repedező ciszternák, 
melyek nem tartják a vizet -  amint Jeremiás megjegy
zi. A  nem álló, hanem mozgó, eleven vizet a héber 
szóhasználat élő víznek nevezte. Jézus pedig, miután 
meghirdette: iyA ki szomjas, jöjjön hozzám, és igyék!”, 
azt is mondta: >yAki hisz énbennem, annak belsejéből 
élővíz-folyók fakadnak!” Ez lélegzetelállítóan nagy 
ígéret -  vennénk csak komolyan, meglátnánk, mi lesz 
belőle: olyan áldás, amely sokkal különb, mint ami
lyennek el tudnánk képzelni.

A jókor jött esőt is szokták áldásnak nevezni. Ha 
lelki alvásunkból akar fölserkenteni életünk Gazdája, 
akár hideg zuhanyt is bocsáthat ránk igéjében, vagy 
más formában. Ha azt gondoljuk, hogy ez csak másra 
fér rá, kimaradunk az ébredésből. Álljunk csak oda a 
zuhany alá -  de esernyő nélkül! Friss, új élet támad
hat ebből bennünk és körülöttünk.

Az első zsoltár így jellemzi azt, akinek kapcsolata 
van a Mindenhatóval: „Olyan, m int a folyópartra ülte
tett fa: gyümölcsét meghozza idején, levele nem hervad, 
s amit csak tesz, siker kíséri. ”

Hatalmas Urunk, aki a keresztség szent
ségében magadénak fogadtál minket, kö
szönjük, hogy fe l akarod pezsdíteni sze
mélyes és közösségi életünket. Kérünk Jézus 
Krisztus által: kelts bennünk igaz vágyako
zást követésedre, újíts meg naponta hálás 
engedelmességre irántad, és formálj minket 
alkalmas eszközeiddé, hogy meglássék raj
tunk szent kezed nyoma. Amen.

Dr. Bodrog Miklós

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

1996. április 20-án, szombaton 10-16 óra között 
rendezi meg az evangélikus közpépiskolákban 

tam'tó pedagógusok 
I. országos konferenciáját 

Színhely: Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) 
Budapest, VII. Városligeti fasor 17-21. 

Előadók:
dr. Harmati Béla püspök,

(Jeliért Kis Gábor, az Országgyűlés Emberi jogi, 
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának elnöke 

dr. Gyapay Gábor ny. igazgató,
Dóba László, a Gimnáziumok Országos 

Szövetségének elnöke, 
dr. Frenkl Róbert országos felügyelő,

D. Szebik Imre püspök.
Délután szekcióülések tantárgycsoportonként.

A gyermek nem kis felnőtt. A gyermekek a társada
lomban meghatározó csoportként vannak jelen. Nem 
mond ellent ennek, hogy a gyermekek életét a növe
kedés, érés, a felnőtté válás, a humán szocializáció fo
lyamatai jellemzik. Ezeket egyszerűen ismerni kell 
ahhoz, hogy a gyermek, a serdülő, az ifjú korosztályo
kat meg tudjuk érteni, képesek legyünk problémáik 
rendezésére, gondjaik megoldására.

A  gyermekügy egyike azon témáknak, amelyek a 
társadalom számos területét, a kormányzati munka, a 
közigazgatás több ágát érintik. így a problémakeze
lés, a megoldáskeresés csak akkor lehet sikeres, ha 
összetett, több szektort érintő a megközelítés.

Ez a felismerés vezette a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságát, amikor a közelmúltban másfél napos 
konferenciát rendezett >yA gyermekekért, a 21. száza
dért” címmel.

Klasszikus igehely, amikor Jézus Krisztus magához 
hívja a gyermekeket és elutasítja azokat, akik ezt 
meggátolnák. „Engedjétek hozzám jönni a kisgyer
m ekeket...” A  Szentírás, ha tetszik, a teológia erősíti 
meg ily módon a gyermekek önálló lény voltát, a ve
lük való sajátos foglalkozás szükségességét.

A  konferencia szervezői is igényelték ezen gondol
kodás megjelenését, illetve a tájékozódást, elsősorban 
arról, hogyan vesznek részt a történelmi egyházak a 
gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi és szociális 
munkában.

„Segítő kezek” címet viselte a konferencia 
záróblokkja, amelyben az egyházak mellett a gyer
mekvédelemben működő főbb civil szervezetek -  
Gyermekbarátok mozgalma, Gyermekvédő Liga, Te
lepülési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesü
lete -  kaptak szót.

A római katolikus egyház képviseletében Keszthelyi 
Ferenc megyés püspök, Bíró László segédpüspök és 
Virányi Ottó kanonok vett részt az eseményen. Refor
mátus részről Márkus Mihály püspök, míg az evangé
likus egyház képviseletében magam szóltam. Berend 
Ivánné igazgató, az izraelita felekezet képviselője
ként, főként mint pedagógus közelített a témához.

A keresztény egyházak, előzetes egyeztetés nélkül 
is, összecsengően, igen széles, missziói perspektívá
ban ismertették gyermekmunkájukat. Nem szűkítet
ték le a konkrét egészségügyi és szociális intézmé
nyekről szóló tájékoztatásra mondanivalójukat, ha
nem a fogyatékos, a sérült gyermekekkel foglalkozást 
a gyülekezeti munka, az egyház missziói és diakóniai 
tevékenysége egészében, az egészséges gyermekekre 
irányuló figyelem -  beleértve az iskolákat, a kollégiu
mokat -  alapján ismertették. Szóba került a hitokta
tás jelentősége, a gyermekek és családok körében 
végzett munka, a házasság-pasztoráció.

Nyilvánvalóvá válhatott a konferencia résztvevői 
számára, hogy igen kedvezőtlen egészségügyi mutató
inkban, többek között a gyermekekkel, a gyermek
egészségüggyel, a szociális szférával kapcsolatos gon
dokban az egyházak aktivitásának elmúlt fél évszá
zadbeli korlátozása is közvetlen és közvetett szerepet 
játszik. Mindez nem csökkenti az egyházak mai fele-

AZ ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ- 
KERÜLET 1996. április 25-én, csütörtökön, de. 
10 órakor tartja közgyűlését a budavári evangé
likus templomban. (Budapest, Bécsi kapu tér) 

A közgyűlés előtti istentiszteleten igét hirdet 
Bozorády Zoltán nyíregyházi esperes 

A közgyűlésen püspöki jelentés hangzik el, 
va la m in t  az egyházkerület tisztségviselőinek 
megválasztására kerül sor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az Egyházkerület Elnöksége

„Mint újszülött csecsemők...”
A  húsvét utáni idő vasárnapjai

nak introitusza (bevezető igéje) kez
dődik e szavakkal. A  latin biblia 
szövege alapján szoktuk Quasi 
modo geniti vasárnapnak is nevezni.

Olvasásakor felmerül az ember
ben Nikodémus kérdése: „Hogyan  
s z ü l e t h e t i k  a z  em ber ,  a m i 
k o r  v é n ? ” (Jn 3,4) A  Lélektől va
ló újjászületés titka és csodája tárul 
fel húsvét után a feltámadás örömét 
ünneplő vasárnapok sorában. Ezen 
a vasárnapon -  melyet fehér vasár

napnak is neveztek -  először jelen
tek meg a gyülekezetben a fehér ru
hába öltözött megkereszteltek Ez az 
ige fogadta őket -  és minket is ma -, 
mert szükségünk van reá, hogy fi
gyelmeztessen újjászületésünkre, de 
arra is, hogy *„h a m i s í t a t l a n  
t e j j e l ”, a tiszta igével táplálkoz
zunk, mert csak az tart meg a hit
ben, azon növekedhetünk üdvösség
re.

Ez a vasárnap egyszerre mutat Is
ten-gyermeki életünkre, a Szentlélek

elengedhetetlen munkájára, az ige 
szorgalmas olvasására és tanulásá
ra, a hitben való megmaradásra. 
Miközben a gyermekség állapotára 
gondolunk, jó, ha magunkat is gyer
mekeknek tartjuk -  Isten gyermekei
nek A  feltámadott Jézus élteti erejé
vel az Atya gyermekeit, saját testvé
reit, hogy „ha K r i s z t u s é i  
v a g y to k ,  a k k o r  Á b r a h á m  
u t ó d a i  v a g y t o k  és ígér et  
s z e r i n t  ö r ö k ö s ö k . ” (Gál 
3,29)

GYERMEKEINKÉRT
lősségét. Állam, társadalom, egyházak együtt kell te
gyenek, többek között a gyermekekért.

Nemcsak a konferencia ezen részét, hanem az 
egész programot és a vitákat áthatotta a felelős, segí
tő gondolkodás. Egymás informálása a különböző te
rületekről és az együttes megoldáskeresés.

A z első blokkban a gyermekorvosok felelősségéről, 
a gyermekgyógyászatról, a gyermekellátásról, beleért
ve a kiemelt szintű ellátást igénylő gyermekcsoporto
kat, esett szó.

A  következő két ülésen „A hatalom felelőssége a 
gyermekekért” igen izgalmas kérdéskör került megvi
tatásra. Az első körben az emberi jogok -  gyermeki 
jogok -  a beteg gyermek jogai; a második körben a 
„mennyire lyukas a szociális háló” problémacsomag 
képezte a vita tárgyát.

Ezt követték a gyermekvédelem mai nehézségei címet 
viselő előadások, majd a már ismertetett „Segítő ke
zek a társadalomban” blokk zárta a nívós alkalmat.

Államtitkárok, országgyűlési képviselők, országos 
tisztifőorvos, állampolgári jogok biztosa, főorvosok, 
egyetemi tanárok részvétele azt eredményezte, hogy a 
szakértelemmel, a tenniakarással és a cselekvés vala
mely lehetőségével egyaránt bírók, az ügyben érintet
tek, érdekeltek, benne és érte élők különböző néző
pontú eszmecseréje nemcsak magas színvonalú volt, 
hanem a résztvevők számára izgalmas, értékes, hasz
nos és a megoldásokat tekintve is ígéretes. Igazolva az 
interszektorális találkozások szükségességét.

Az egyházi munkásoknak is tudniuk kell a remél
hetőleg most már valóban megszülető, pontosabban 
elfogadásra kerülő, a gyermekek védelméről szóló

törvényről. Hazánkban is megdöbbentően magas -  
ha ebben becslés szerint nem is vagyunk világelsők, 
csak átlagosak, de az elmúlt évek társadalmi-gazda- 
sági-politikai változásai növelték a veszélyt -  a gyer
mekek sérelmére elkövetett, fizikai, lelki, szexuális 
erőszakban megnyilvánuló bűncselekmények száma. 
Igen nagy a gyermekek veszélyeztetettsége testi-lelki 
szükségleteik elhanyagolása miatt szüleik, környeze
tük részéről.

A  konferencia záródokumentumot fogadott el, a 
résztvevők hét kérdésre anonim módon adott egyön
tetű válasza alapján, a gyermekegészségügyről, szer
vezeti, tartalmi kérdéseiről.

Önáltatás lenne úgy vélni, hogy az egyházakhoz kö
tődő családokban minden rendben van, hogy nem 
fordul elő az a gondolkodás: ,^4z én gyermekem, azt 
csinálok vele, amit akarok ” A családi élet értékeinek 
a helyreállítása a közgondolkodásban nem lehet teljes 
a gyermekek jogainak, kívánatos testi-lelki körülmé
nyeiknek biztosítása nélkül.

A gyermekek védelméről szóló törvény életbe lépé
se jó alkalmat kínál majd arra, hogy egészségügy, ok
tatásügy, belügy, igazságügy, civil szervezetek, egyhá
zak megvitassák teendőiket az optimális végrehajtás
ban.

A konferencia megrendezéséért köszönet illeti a 
Magyar Gyermekorvosok Társaságát, személy szerint 
is a főrendező dr. Békeffi Dezső tatabányai főorvost, 
főtitkárhelyettest. Az ügy fontosságát fejezte ki Hóm  
Gyula miniszterelnöknek -  ő volt a konferencia fő
védnöke -  a résztvevőkhöz intézett levele.

Frenkl Róbert

MILLECENTENÁRIUM

PANNONHALMA
Március közepén országszerte megkezdődtek a millecentenáriumi ünnep

ségek Egyházi vonatkozásban az első lépést Pannonhalma tette meg, érthe
tő okokból. Alapítói 996-ban jöttek el Prága mellől Géza fejedelem bizton
ságosabb udvarába, hogy elhozzák a magyar népnek a kereszténység öröm
üzenetét, a latin kereszténységet. A  Szent Hegyen (Mons Sacer) épült fe l a 
századok folyamán az az épületegyüttes, mely építészetileg szerves egység, bár 
minden évszázad adott hozzá bővítést.

Pannonhalma közössége, a 
bencés rend mutatkozik be most 
az országnak. A múltat mutatják, 
de szeretnének erőt meríteni a 
jövőre -  mondta Várszegi Á sztrik 
főapát azon a sajtótájékoztatón, 
melyen a pannonhalmi milleniu- 
mi eseményeket ismertette. Em
lékezésükkel békésebb, kiegyen
súlyozottabb, nem egymásra mu
togató Magyarországot szeretné
nek építeni. Az emlékév rendez
vényeit ízléses, szép programfü
zetben adták közre. Szavai sze
rint diákokhoz, hívekhez, Krisz
tus nevét vallókhoz, protestán
sokhoz és ortodoxokhoz igyekez
nek szólni.

A  programból kiemelkedik a 
pápalátogatás eseménye, erről 
még közelebbi tájékoztatást fog
nak adni. Szeptember 14-én lesz 
„A keresztény egység napja”, öku
menikus istentisztelettel, konfe
renciával. Október 4-6 között a 
Konrad Adenauer Stiftung szerve
zésében lesz tudományos konfe
rencia, melyben a környező orszá
gok képviseletében egyházi, állami 
és kulturális élet képviselői vesz
nek részt.

Március 21-én nyitották meg 
Pannonhalmán a millenniumi évet 
és a „Mons Sacer -  Pannonhalma 
1000 éve” kiállítást (november 11- 
ig lesz nyitva!), melyet Takács Imre 
művészettörténész rendezett.

Pannonhalma látképe

Ugyanakkor szentelte fel Várszegi 
Asztrik főapát a bazilika bronzból 
készült új főkapuját, mellyel a ju
bileum megünneplésének méltó 
emlékét állították fel. Ősbemuta
tót is tartottak: erre az alkalomra 
írta Orbán György, a Zeneakadé
mia tanára Pannonhalmi miséjét.

A  főapátság jubileumához tar
tozik még az 1000 éves magyar is
kola jubileumi emlékezése is. En
nek részleteire még majd visszaté
rünk.

tszm
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Gárdonyi Géza, az „Egri csillagok” és több más 
híres regény írója mondta egyszer: )rA boldogtalan
ság felé azok haladnak a legbiztosabb úton, akik a 
boldogságot hajszolják. ”

Persze, mindenki szeretne boldog lenni. Én is 
nagyon szeretnék. Olykor mások boldogtalansága 
árán is. Juttasd ilyenkor eszembe, Uram, hogy 
„aki boldogít mást, boldog csak az lehet”!

TEM PLOM I SÉTA -  KICSINYEKNEK

Noé és a galamb
A templomok 

kapcsán gyakran 
találkozunk ga
lambokkal. Egy
részt élő, eleven 
madarakkal, me
lyek a torony pár
kányán csapdos- 
nak szárnyaikkal.
De én most nem 
ezekre gondolok 
elsősorban. In
kább a jelképes ga
lamb ábrázolásokra.

Ismeritek Noé és az özönvíz történetét? Mikor már 
Noé nagyon unta, hogy hónapok óta a bárkában csü
csül, és ide-oda hánykódik a hullámokon, kiengedett 
egy galambot. A madár visszatért, csőrében egy zöld 
ágacskával. Erről tudta Noé, hogy a szárazföld ismét 
előbukkant a tengerből. Máskülönben honnan hozta 
volna a galamb az ágat? Ezért Noé nagyon megörült, 
és hálát adott Istennek a szabadításért.

Egy másik alkalommal a pünkösdi történetben ta
lálkozunk a galambbal. Pünkösd Húsvét után követ
kező nagy egyházi ünnep. Pünkösdkor küldte el Jézus 
tanítványaihoz a Szentlelket. A bibliai elbeszélés sze
rint tűzben és szélrohamban érkezett. A tanítványok 
alaposan megváltoztak a Szentlélek hatására. Már 
nem féltek Jézusról beszélni az embereknek. Az utcá
kon is Jézusról meséltek a hallgatóiknak. Még azok is 
megértették őket, akik egyébként másik országból 
jöttek, és nem értették a nyelvüket. Még azok is oda
figyeltek rájuk, akik nemrég még Jézus megfeszítését 
helyeselték. így hatott a Szentlélek. A tanítványokat 
megszabadította a félelemtől, az embereknek pedig 
megnyitotta a fülét és a szívét.

A  Szentjeiket általában galamb képével ábrázolják. 
Ennek is megtalálhatjuk az okát a Bibliában. Amikor 
Jézus megkeresztelkedett, Isten elküldte a Szentlel
ket, akit Jézus galamb formájában látott Ieszállni.

Azt kérditek, hogy vajon ma is jelen van-e köztünk 
a Szentlélek?

Egészen biztosan. Mindaz, amit Jézusról tudunk, ré- 
ges-régen történt. Mégis beszélünk róla, istentiszteletre 
járunk és megkereszteljük a gyerekeket. Tudjátok jól, 
milyen hamar elfelejtenek az emberek dolgokat. Jézust 
mégsem felejtjük el. Mindig voltak olyan emberek, akik 
beszéltek róla, s ma is vannak ilyenek. Látni nem látjuk 
ugyan a Szentlelket, de a művét, a hatását azt érzékel
jük. Rá emlékeztet templomainkban a galamb képe.

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

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Hol járunk?
Talán a televízióból, a „Mindent vagy sem m it” című 

vetélkedőből ismeritek ezt a játékot. Olyan dolgokat 
közlök, melyek mind egy bizonyos bibliai helyszínre 
utalnak. A ti feladatotok lesz hétről hétre kitalálni, 
hogy vajon melyik ez a helyszín. Nos hát tudod-e, 
hogy ma hol járunk?

A z Olajfák hegyén, a Kedron patakon túl található ez 
I  a hely, ahol Jézus az utolsó vacsorát követően tartózko

dott tanítványai kíséretében. A  jóllakott tanítványok ha
mar elálmosodtak. A  békés hely véres jelenetek színteré
vé vált. Először Jézus vére csöppent itt a földre, majd egy 
Málkus nevű emberé. Megfejtéseiteket a lap dátumát 
követő keddig adjátok postára!

JÁTÉKTÁR
Minden résztvevő választ magának egy állatnevet, 

amit egy kívülálló titkosan felír egy lapra -  ügyelve ar
ra, hogy minden név csak egyszer szerepeljen. Az így 
készült listát azután felolvassák, hogy mindenki tudja, 
milyen állatnevek szerepelnek a játékban.

Ezután a játékosok számától függően egyenlő 
nagyságú csoportok alakulnak, kettő vagy akár több, 
akik megpróbálják a többi csoport tagjairól kitalálni, 
mely állatnév tartozik hozzá. Ha valakit eltalálnak, a 
„kilőtt” névért a helyesen tippelő csoport pontot kap, 
az illető pedig kimarad a játékból. Jó „célzás” után a 
kérdezés joga megmarad a csapatnál, téves próbálko
zás esetén viszont a kérdezés joga arra a csoportra 
száll, amelyikre a hibás lövést leadták. Az a csoport 
nyer, amelyik a legtöbb találatot eléri, vagy ahol a leg
többen megőrzik nevük „titkát”.

Humorzsák
Egy híres prédikátor egy alkalommal egy utcai kocka

követ vitt fe l a szószékre és a Biblia mellé tette. Kíváncsi
an várta mindenki, hogy milyen példához vagy hasonlat
hoz kell a kő. Egyszer csak egy ,„Amen ”-nel befejeződött 
a prédikáció.

-É s  a kő? -  kérdezte meg egy bátor hívő.
-Ja? -  mondja az atya. -  A z csak a figyelem fenntar

tásához kellett.
*

A  falu lelkésze híres hosszú beszédeiről. A  híveket a 
beszéd vége általában már mély álomban találja, de a 
papot ez sem zavarja. Egy alkalommal azonban 
bosszankodva állapítja meg hogy az emberek már a be
széd elején hortyognak. Hirtelen befejezi hát a prédiká- 

. dót. így:
-  Ne gondoljátok, kedves testvéreim, hogy nem tud

nék még többet is beszélni. Tudnék én akár estig is. De 
olyan bűnösök vagytok, hogy nem érdeműtek meg a jó  
kis szunyókálást.

Az operaénekesi pályától az IKON-festésig
Zsedényi L illa negyedik k iállítása

,Az boldog, akit nyájas istene Keggyel vezérel a 
saját úton. ”

Kazinczy Ferenc

A Kazinczy említette saját út néha csak kacskaringókkal 
érhető el: több rövidebb, hosszabb útból torkollik az egye
nesbe, az igazi útba. így lehetett valahogy Zsedény i  L i l 
la is. Nemcsak rajta múlott, hogy az a saját út, mely örö
mét, a munka örömét, szépségét hozta el, várakoztatott ma
gára. (De ez az elmúlt évtizedekben nem egyedülálló törté
net!) Miskolci gimnazista korában még másképp gondolta 
élete alakulását: operaénekesnek készült. A  középiskola be
fejezése után Budapesten felvételt nyert az Állami Konzerva
tóriumba, operaénekesi szakra, de tanulmányait. -  magán
tanulóként -  Luigi  
R em z i  olasz mester
nél fejezte be. 1962- 
ben szerzett működési 
engedélyt, mint opera- 
és hangversenyéne
kes. A Nemzetközi 
Koncertiroda révén 
1968-ban Németor
szága, Rendsburgba 
szerződött.

Családi körülmé
nyei hazaszólították, 
itthon azonban az 
Operában nem ka
pott szerződést. Miu
tán a festészet is von
zotta, az Iparművé
szeti Vállalatnál he
lyezkedett el, mint 
kézifestő. Különféle 
részlegekben sok

mindennel megismerkedett, a kendőfestéstől kezdve a port
réfestésig. Ezzel a Gobelin HTSZ-nél foglalkozott, majd a 
fára festés technikáját sajátította el a Nemes és Rost cégnél. 
Nyugdíjba vonulása után, német nyelvtudása révén, a Ma
gyar Televíziónál helyezkedett el. A hatévi íróasztali munka 
távol állt művészi elgondolásaitól Új területre vágyott, ismét 
festéssel kezdett foglalkozni Az ikonfestést autodidakta mó
don kezdve, az aranytechnikáig fejlesztette tovább. Az 
aranytechnikát Jónás  I lona  iparművésztől tanulta. Az 
ikonfestészet történetének megismerésével jutott el a művé
szi színvonalig.

Első kiállítása két évvel ezelőtt volt a budapesti Szeleczky- 
villában. Tavaly novemberben a sárospataki Makovecz-kul- 
túrházban; idén januárban a tiszaújvárosi közönség elé kerül
tek művei nagy erkölcsi és anyagi sikerrel. A negyedik  
kiá l l í tás  Óbudán,  az E L  K A L Á S Z I  Ga lér iá 
ban ( I IL ,  Dereglye u. 1.) ápr il is  3-ig t e k i n t 
he tő  meg.

Korábban tojástemperával készültek az ikonok, később 
olajjal. Zsedény i  Li l la  mindkettővel dolgozik, de fő
képpen olajjal. Az ikon a pravoszláv egyházban elterjedt, bi
zánci eredetű vallásos festmény. Fára festették, néha fémbo
rítással, rendszeresen ezüsttel díszítették Máriát és az angya
lokat általában arany háttérrel ábrázolták A  legrégibb pél
dányokat a 6-7. századból a Kijevi Múzeumban őrzik A bi
zánci művészetben főleg a 10. századtól volt jelentős szerepe. 
Ezeket a táblaképeket eredetileg az írástudatlanok részére 
készítették Jézus és a szentek életét így mondták el a gyüle
kezetnek A legnevesebb orosz festőművészek foglalkoztak 
ikonfestéssel. Zsedény i  L i l la  k i t ű n ő  átérzéssel ,  
a s zá za d o k  i k o n m ű v és z e t én e k  megértésével  
kész í t i  képei t  fára,  dongára.  Görög, bolgár, 
orosz, szerb művészek munkái vezetnek vissza a századok 
előtti ikonfestők misztikus vallási világába... Kiállított mű
vei azt mutatják, hogy a művésznő megtalálta „saját” útját.

Sebeiken Pálma

F I A T A L O K N A K
Hogyan ünnepelt az evangélikus egyház a honfoglalás 1000. évfordulóján.

Hazánk fennállásának ezredéves emlékünnepe alkal
mából Sárkány Sámuel bányakerületi püspök főpásztori 
levelet intézett az hívekhez. Orosházán az egyháztanács 
döntése alapján a főpásztori levelet 1896. március 22-én 
a templomban, a szószékről is felolvasták.

Ugyanekkor Békés vármegye kir. tanfelügyelője a mil- 
lénium iskolai megünneplésének tárgyában intézett az 
egyházakhoz átiratot.

Az egyháztanács hazafias kötelességének tartotta a 
magasztos ünnepnek iskoláiban való megtartását. Az 
ünnep idejét május 9-ére tűzték ki s úgy határoztak, hogy 
hálaadó istentisztelet után az ünnepélyt az egyes iskolák
ban tartják meg. Az egyház» mint iskola fenntartó, pres
biterei által minden iskolában képviseltette magát.

A május 9-i délutáni gyermekmajális költségeinek fe
dezésére 50 forintot szavazott meg az egyháztanács. Az 
iskolákat nemzeti zászókkal díszítették fel.

Május 10-ére ünnepi istentisztelet tartását határozták el. 
Az ünnepre Sántha Károly sárszentlőrinci lelkész ez alka
lomra írt énekéből 3000 példányt rendelt az egyház. (A 
kinyomtatott példányok április közepén meg is érkeztek.)

Á kétnapos ünnep első napján, május 9-én az iskolai 
ünnepélyeket megelőzőleg az iskolás gyermekek nemzeti 
zászlók alatt, tanítóik vezetése mellett a templomba 
vonultak istentiszteletre, mely alkalommal Veres József 
lelkész buzgó imában adott hálát a népek Urának „azon 
kegyelméért, mellyel hazánkat egy ezredéven át s annak 
kebelében evangéliumi egyházunkat is évszázadokon át 
oltalmazta."

Egyházzene -

Az istentisztelet után a növendékek iskoláikba vonul
tak ahol, hazafias dalok éneklésével és lelkesítő köl
temények szavalásával ünnepelték meg a nagy nemzeti 
ünnepet. Ugyanaz nap délután a növendékek -  a többi 
felekezet tanulóival együtt -  tavaszi mulatságot tartottak, 
mely alkalommal az evangélikus egyház a maga
növendékeit süteményekkel vendégelte meg.

Május 10-én — húsvét utáni ötödik vasárnapon — került 
sor a templomban az ünnepélyes istentiszteletre a 
hatóságok és egyletek jelenlétében, s az egyház híveinek 
tömeges részvétele mellett. A nagy templom egészen 
megtelt, sokan helyszűke miatt kintrekedtek az utcán.

Az istentiszteleten Sántha Károly jubileumi énekét 
énekelték a hívek. Egy erre az alkalomra szervezett 
dalkar pedig a Himnuszt énekelte, melyet a közönség 
állva hallgatott végig. Az oltár előtt Veres József imát, a 
szószéken Harsányi Sándor lelkész hazafias beszédet 
mondott, melyben az ősök erényére rámutatva, a jelen és 
a jövő nemzedék kötelességeire is utalt.

Az esemény óta egy évszázad telt el, s most hazánk 
fennállásának újabb ünnepe, a millecentenáriumi ünnep
ségsorozat részesei lehetünk.

Harsányi Sándor lelkész száz éve elmondott prédiká
cióénak befejező gondolatait olvasva, úgy tűnik, a ma 
emnere számára is megőrizte mondanivalóját:,„A jelen és 
jövő nemzedék az, aki kötelességeinek teljesítésére hivatva 
van, s Isten oltalmazó kegyelme mellett, a haza fennállását 
újabb századokra remélhetjük. ”

Verasztó Antal

icsit másképp
Az egyházzene 

legtöbbünk számá
ra a vasárnapi or
gonaszót, a gyüle
kezeti énekeket, a 
kórus szolgálatát 
jelenti. Az „ének
lőnek” nevezett 
evangélikus egy
házban azonban 
sokkal több lehe
tőség van arra, 
hogy a zene meg
szólaljon az isten
tiszteleten, vagy a 
gyülekezeti élet 
más alkalmain.

Idén nyáron 
ötödszörre gyű
lünk össze Kismá- 
nyokon, az egész 
országból érkezett 
fúvósok, hogy tíz 
napon keresztül 
fújjuk fából és réz
ből készült „csöve
inket” a régi paró
kia épületének és 
udvarának minden szegletében.

Kismányok Tolna megyei kis település Bonyhád kö
zelében, ahol az elhagyott parókiát alakítja át az egy
házmegye konferencia- és táborhellyé. A dombok kö
zött megbújó kis sváb falu ad otthont kezdetektől a 
Mevisz és az Országos Egyház által rendezett és 
Johann Gyula által szervezett, vezetett fúvóstábomak.

Az elmúlt négy év során állandósult a tábor július 
végi időpontja és -  másfél hetes időtartama mellett -  
a belső tartalom is. Sokat tanultunk Fóttól és más 
konferenciáktól, de a fúvóstábor azért sajátos arcula
tot alakított ki.

Napjainkat áhítatok keretezik. Reggel a bibliakö
rök valamelyike dolgozza fel az előző napon megbe
szélt textust zenével, dramatizálással, vagy más közös, 
a hagyományostól eltérő igehirdetéssel. Este a tábor

lelkésze -  az első évben Gerőfi Gyuláné Brebovszky 
Éva, az elmúlt három évben Kertész Géza -  szolgált ál
talában a 17-es liturgia szerint, a templomban. Az 
áhítat után mutatjuk be egymásnak azokat a darabo
kat, amelyeket a délelőtti és délutáni fúvósmunka so
rán tanultunk.

A tíz nap folyamán a legkülönbözőbb kamara- 
együttesek alakulnak és próbálnak együtt. A  zenei 
munkát tanárok vezetik. A rézfúvósokat Haga Kál
mán és Maronics Zsolt irányítják, a fafúvósokkal az el
múlt években többen is foglalkoztak.

Az ország egész területéről, egymástól nagyon kü
lönböző zenészek gyűlnek itt össze. Az általános isko
lástól az egyetemistáig, a profi muzsikustól a szinte 
teljesen kezdőig mindenkinek megvan a maga helye 
és feladata. Tíz nap alatt valódi közösség formálódik 
a nagyjából harminc résztvevő között.

Az elmúlt négy év alatt a fúvóstábor lassan hagyo
mánnyá vált. Remélem, hogy az idén, immár ötödik 
alkalommal régi és új résztvevők együtt fogják tovább 
vinni ezt a hagyományt.

Kertész Botond

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG ebben az eszten
dőben is felajánlja Cserkészparkját egyházi rendezvények, 
iskolai kirándulások, majálisok és táborozások számára.

A Cserkészpark megközelítése: a Moszkva térről az 56-os 
busszal vagy villamossal a Balázs vendéglőig. Onnan a 63-as 
áthúzott, vagy a 164-es busszal a Fekete fej utcáig, az Ady- 
szoborig. A Fekete fej utcán a főváros közigazgatási határa 
mentén a lovasiskola végéig kell haladni. Ott jobbra fordul
va az egysávos, aszfaltozott úton a vadvédelmi kerítés mel
lett érünk a Cserkészparkba. Az út időtartama kb. 40 perc. 
A gondnok és családja egész évben kint lakik.

A szállásdíjak a vendégek részére az alábbiak: egynapos 
látogatás, kirándulás 50,- Ft. Szállás saját vagy bérelt sátor
ban 100,- Ft. A helyszínen bérelhető 8 személyes M63-as tí
pusú katonai sátor 500,- Ft alkalmanként. Szállás a házak
ban emeletes, pokróccal letakart matracos ágyakon (ez eset
ben hozni kell a hálózsákot) nyári időszakban 300,- Ft. Ágy
nemű bérleti díja egy főre 1-7 napra 400,- Ft.

Jelentkezni a Magyar Cserkészszövetség címén: 1519 Bp. 
Pf. 398. kell. Ajánlatos előzetesen tájékozódni a Cserkész- 
park parancsnokánál, Sütő Istvánnál a lakásán 18-66-058-as 
számon
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„Énekeljetek új éneket az Urnák,
énekelj az Úrnak te egész Föld. ”

(Z solt 96,1)
Ezzel a jeligével rendezték meg március 9-én az egyházi gim

náziumok hangversenyét a Zeneakadémián Lisz t  Ferenc 
halálának 110., születésének 185. évfordulója tiszteletére.

Az ökumené jegyében pódiumra lépő együttesek csodálatos 
zenei élményben részesítették a művészet templomát zsúfolásig 
megtöltő hallgatóságot. -  Képességeiktől figgetlenül -  a kimun
kált, mélyen átélt éneklés és muzsikálás jellemezte produkció
jukat. -  A hangverseny alaphangulatát biztosította Szokolay  
Sándor  Kossuth-díjas zeneszerzőnk ünnepi köszöntője, me
lyet bátor hitvallással, lelket ébresztő szavakkal mondott el. Is
ten hozta Önöket ide, hiszen igazak Ady sorai, hogy „Az I s 
ten van valamiképpen minden gondolat al ján!"  
Most, itt -  bizonyosan. Azt még tetézi is egy magyar géniusz föl
di útjának KEZDETÉT és VEGÉT keretező ünnepi évforduló: 
Liszt Ferenc szellemét ránk vetítő szent alkalma is! -  Kimon
dom, mert eddig sem tagadtam: nekem Liszt ,  Bartók és 
Kodály a magyar zenei háromságot jelenti! -  akik nem hiá
nyoznak (nem kis örömünkre) e hangverseny műsoráról sem. 
Van mának szóló „üzenetük”, és „érintésük”. Ma a kultúra épí
tése amúgyis -  bátran ki kell mondanunk -  rombolásba csapott 
át. Lelkünk vesztét ne kövesse népünk veszte. Hallgassunk vég
re hát gyógyító zenét. A szent Isten csodái mindig csendben 
mentek véghez. Hiszem, tudom, hogy a kevesek, de kiválasztot
tak hite, ha lassan is, de többet tehet értünk politikusoknál és 
hadvezéreknél. Sokkal inkább énekelve is imádkozzunk, bát
rabban fohászkodjunk, mint hadakozzunk!

Jó volt együtt lenni a zenei gyülekezetben. Előadók és hallga
tók, szülők, tanárok és fiatalok a legőszintébb ökumené jegyé
ben ünnepelhettünk közös Urunk dicsőségére.

Mindegyik kórus önmagát adta, s törekedett az alkotó mű
vész telkével azonosulni, mondandóját a legtisztábban tolmá
csolni.

A műsort Lukin  László tanár élményt nyújtó lelkese
déssel, felkészültséggel vezette. Köszönetét mondunk a Fővárosi 
Pedagógiai Intézetnek, hogy vállalta a hangverseny megrende
zését, valamint a Budapest Banknak és a Fővárosi Önkor
mányzat Zenei Alapjának az anyagi támogatásért.

A hangversenyen az alábbi kórusok énekeltek:
Deák téri Evangélikus Gimnázium kórusa és kamara- 

együttese (v. Bence Gábor)

Piarista Katolikus Fiúgimnázium diákkórusa (v. Király Mik
lós)

Patrona Hungáriáé Katolikus Leánygimnázium kórusa (v. 
Csillag Gabriella)

Baár Madas Református Gimnázium vegyeskara (v. Bódis 
Tamás; Arany János)

Budapesti Evangélikus Gimnázium kórusa és zenekara (v. 
Jancsovics Antal)

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola „Jubilate" leánykara (v. 
ifi. Sapszon Ferenc)

Debreceni Református Kollégiumi Kántus (v. Berkesi Sán
dor; Kurgyis András)

Az egyesített kórust Jancsovics Antal vezényelte.
Nagy Kálmán

Pál apostol levelei
1996. március 16-án, egy szép szombat este, meglehetősen 

nagy létszámú közönség előtt lépett fel Gryllus Dániel  és
együttese, hogy Pál apostol leveleinek hatására ihletett verseket 
énekhanggal, hegedűvel és szintetizátorral adjanak elő. A bu
davári sorozat ezzel az előadással a 6. részéhez ért, azonban 
Gryllus Dániel bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt 4-5 év 
alatt ez a 115. előadása ennek a műsornak. Az igazán tartal
masverseket Sumonyi  Zo l tánna l  költötték és zenésítet- 
ték meg. Bevezetőképpen a templom lelkésze, Balicza Iván  
mondott néhány szót arról az emberről, akiről ez az este szólt. 
A tarzuszi Pál hellenista körből származott, apja jómódú római 
állampolgár volt. Ez az indulás meghatározta egész további éle
tét is. A kor egyik leghíresebb tanítójának, Gamálielnek iskolá
jába járt. Méltán írhatta a Filippiben élőknek, hogy volna mi
vel dicsekednie „e test szerint” de ő csak azzal dicsekedett, hogy 
találkozott a feltámadott élő Krisztussal. Ez a döntő pillanat 
tette őt „egy ügyű" emberré, aki teljes életét csak a missziónak 
és az evangélium örömhírének xréntihZ.

A kellemes zenei élményt Halmos Béla és Sárközy  
Marcell szolgáltatta. A zeneszámok közt Jankovich  
Marcell mondott mindig ismertetést a soron következőpáli 
levélről, így állt össze szerves egységet képezve a teológiai isme
ret és a Biblia által ihletett zene. Köszönet érte a művészeknek 
és az Önkormányzatnak is, mely anyagi segítségével lehetővé 
tette ennek a koncertsorozatnak a létrejöttét.

(B. ZS.)i



*

„En voltam  az e lveszett...”
Pauer Irma, a FÉBÉ Evangéli

kus Diakonissza-egyesület meg
alapítója első főnökasszonya, fia
tal korában a Berlin melletti 
Freienwalde városhoz tartozó 
Malchenben működő bibliaiskolá
ban belmissziói tanfolyamon vett 
részt. Hazatérve beszélte ezt a tör
ténetet, amelyet Pomikula Irén dia
konisszatársa „Emlékezés Pauer 
Irma Kedves Anyáról” című írásá
ban, 1966-ban, a következőképpen 
örökített meg: „Volt egy hívő ker
tészük, aki valamikor rablógyilkos 
volt. Megtérése után azonban na
gyon megszentelt életet élt. Miu
tán elfogták és ügyét kivizsgálták, 
életfogytiglani fegyházra ítélték. 
Nagyon durva, goromba lélek volt. 
Tiszteletet nem ismert, fegyőrei 
féltek vele érintkezni. Állandóan 
szitkozódott, káromkodótt. Szigo
rított magánzárkába zárták. Mind
ez nem használt. Annál durvább 
lett.' Végül is beleunt a magányba 
és kért valami olvasnivalót. Adtak 
neki egy Újtestamentumot. Mikor 
meglátta, dühösen sarokba vágta. 
Napokig ott hevert. Egyszer aztán 
ördögien felkacagott, felvette az 
Újtestamentumot és kacagva 
mondta: „Na, most kitöltőm bosz- 
szúmat azon a csalón” ti. az Úr Jé
zuson.

Valami módon egy faszéndarab 
került a cellájába, azt felvette és 
gúnyos kacagással mondta: „Most 
aztán kihúzok minden hazugságot, 
amit ez a könyv arról a csalóról tar
talmaz”. És a faszéndarabbal 
kezdte kihúzogatni soronként az 
igét. Közben gúnyosan kacagott. 
De amint tovább olvasott, meg
lepte őt, ahogy az Úr az emberek
kel bánt. Meglepte az Ő türelme, 
gyengéd szeretete, hogy hagyta 
magát gúnyolni, bántalmazni, ho
lott Ő mindenkivel csak jót tett, 
mindenkit meggyógyított, halotta
kat támasztott és annak dacára 
csak bántalmazták és O hagyta 
magát. De hát miért? Bosz- 
szantotta őt, bántotta az Úrnak -

őszerinte -  gyávasága. Azt gon
dolta: Na, mégis voltak olyan dol
gai, amelyeket meghagyok, -  és 
kezdett sorokat aláhúzogatni. Mi
kor a szenvedés történetéhez ért, 
felugrott: De hát miért bántak így 
vele azok a gonosz zsidók, hiszen 
semmi rosszat nem tett?! Össze
hasonlította magát az Úrral: „én 
igen, igen, de Ő ?...” Aztán olvas
ta az Úr keresztre feszítését, hogy 
Ő kínzói számára bocsánatot kért, 
s ezt már nem tudta nyugodtan el
viselni. Felkiáltott: -  de hát miért 
tette, miért?! Ekkor egyszerre 
megnyíltak lelki szemei és felkiál
tott: az én bűnömért!! Földre ros- 
kadt. „Te szent, Te ártatlan, az én 
bűnömért!” Az őr nem tudta el
képzelni, mi történt odabent. Ki
nyitotta az ajtót és benézett. A rab 
kiáltott: „Óh, az a szent, az az ár
tatlan az én bűnömért szenvedett és 
halt meg, az én bűnömért!” A z őr 
azt gondolta, hogy megzavaro
dott. Egy idő óta csend volt a cel
lában. A meglátás nagyon össze
törte. „Én gonosz és Ó az ártatlan 
szenvedett a bűneimért!” Hangosan 
zokogott. Ettől kezdve megválto-

Úton-útfélen terjesztik mostaná
ban a szcientológia és dianetika írá
sait. Ismeretterjesztő könyveik azt 
ígérik, hogy aki elvégzi tanfolya
maikat, aki csatlakozik szervezetük
höz, az megszabadul a szenvedéstől, 
bajoktól, bűnöktől, egy magasabb- 
rendű világ részese lehet. Megtévesz
tő az is, hogy szervezetünk az „egy
ház” név alatt van bejegyeztetve, bár 
semmi köze a keresztyén egyházak
hoz. Vizsgáljuk meg most a szcien
tológia néhány vonását.

A  szervezetet egy Lafayette Ron 
Hubbard nevű, 1911-ben Ameriká
ban született férfi alapította. Életraj
za tele van ellentmondásokkal azzal 
kapcsolatban, m it is végzett és ta
nult. Először tudományos-fantaszti
kus regényeket írt, majd 1948-ban

zott. Csendes, alázatos, tisztelet
tudó és engedelmes lett. Bocsá
natot kért eddigi csúnya viselke
déséért, de nem hittek neki. Azt 
gondolták, szimulál és valami 
rosszban töri a fejét. Ezért szigo
rított fogságra ítélték. De ő nem 
zúgolódott, mert tudta, hogy 
rosszabbat is érdemelne. Mikor 
érezte, hogy az Úr megbocsátott 
neki, szeretett volna örömében 
tombolni, futni és elmondani az 
egész világnak, hogy az Úr meg
bocsátott neki. De mivel ezt nem 
tehette, a cellája is kicsiny volt, 
viszont tombolnia kellett, olyan 
nagyokat ugrott örömében, hogy 
fejét a mennyezetbe verte. Minél 
szigorúbban bántak vele, annál 
alázatosabb lett. Végre bírái is 
meglátták, hogy megváltozott. 
Enyhítették fogságát, majd ke
gyelmet nyert és kiszabadult. 
Hogy mikor került a misszióház
ba, nem tudom, de mint kertész 
volt alkalmazásban. Az élete pél
dás és megszentelt volt. Már haj
nalban, négy órakor az ő énekére 
ébredt fel a ház.”

jelent meg Dianetika című könyve, 
„A lelki és szellemi egészség modem  
tudománya”. Hazánkban 1989 óta 
tevékenykednek követői és 1991 óta 
bejegyzett „egyház” Magyarországon 
a mozgalom.

A  csatlakozóknak úgynevezett 
„auditálás”, azaz meghallgatás és 
ellenőrzés folyamatán kell átesniük, 
amikor egy segítő, az auditor kérdé
sei nyomán „átvilágítja”, megtisztít
ja az embereket. A z első „tanfo
lyam” után ajánlják a magasabb fo 
kú és meglehetősen drága további 
tanfolyamaikat.

A  szcientológia tanítása vallási és 
tudományos dolgok összekeverése. 
Egy bizonytalan pszichoterápiás 
módszer önmegváltó folyamata 
erőltetett hirdetése mögött nem

Zoltán László

Vigyázat!!! Szcientológia!!!

Evangélikus Élet 1996. április 14.

Ordass-emléktábla a Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban
A Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnáziumban már
cius 20-án a helyi egyházközség, a 
gimnázium és a Nemzetközi Or- 
dass Alapítvány közös emléktáblát 
helyezett el, arra emlékezve, hogy 
a mártírsorsú püspök 1912-1919 
között a gimnázium tanulója volt.

Az emlékbeszédet D. Terray 
László norvégiai evangélikus lel
kész, a Nemzetközi Ordass Ala
pítvány titkára, a neves Ordass- 
kutató tartotta, aki a püspök élet

pályájának ismertetése kapcsán 
kiemelte a bonyhádi gimnázium
ban töltött évek jelentőségét és az 
ifjúság figyelmét ráirányította arra 
a mindvégig állhatatos szolgálat
ra, melyet egyháza és nemzete ér
dekében végzett, s amely példaké
pül szolgálhat mindnyájunk szá
mára.

Ezután került sor Ordass Lajos: 
„Magánzó" című novellájának a 
felolvasására, mely bonyhádi vo
natkozásokat is tartalmaz, vala

mint Kutas Kálmán: Ordass Lajos 
halálára írt költeményének az el
mondására.

Az emléktábla a Himnusz hang
jai mellett vált láthatóvá, melyet a 
püspök egyik unokája: Czellecz 
Anna koszorúzott meg a család 
nevében. A bensőséges ünnepség, 
-  melyet Sántha Lászlóné igazga
tónő rendezett -  Kráhling Dániel 
esperes áldásával és egy énekkari 
számmal zárult.

B.L.

A Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács nyilatkozata
A Magyarországi Keresztény- 

Zsidó Tanács Elnöksége támogatja 
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó 
Thnács március 11-13. között 
Heppenheimben (Németország
ban) tartott Végrehajtó Bizottsági 
ülésének nyilatkozatát, amely el
ítéli a Hamas öngyilkos hadjáratát.

A Keresztények és Zsidók Nem
zetközi Tanácsa, a világ jóakaratú 
és békeszerető embereivel együtt, 
borzadva értesült a Hamas öngyil
kos bombázói által Izrael állam ár

nehéz fölfedezni a mozgalom anyagi 
számításait, hiszen a magasabb tan
folyamok igen drágák Sok jótékony, 
emberbaráti és emberi jogvédelmi 
szervezet is létrejött a szcientológia 
keretében, amelyek mind a mozga
lom misszióját szolgálják.

M it tegyünk ha találkozunk a szi- 
cientológiával? Határozottan el kell 
utasítani a meghívásukat, az ajánla
taikat. Jézusnak, Megváltónknak a 
követése nem fér össze Hubbard ku
sza önemgváltó gondolataival. Gyü
lekezeteink fiataljaink figyelmét fö l 
kell hívni a tévtanítások veszélyére. 
A  felvilágosításhoz jó l használhat
ju k  az Ökumenikus Tanulmányi 
Füzetek Sajtóosztályunkon (1085 
Budapest, Üllői út 24.) kapható ki
adványát, „Új vallások a bibliai hit 
mérlegén, 1994. 9. sz. és „Minden 
vallás egyház?”, 1996.

tatlan polgárai ellen indított gyil
kos hadjáratról.

Mélységes együttérzésünket fe
jezzük ki Izraelnek, elsősorban az 
áldozatok családjainak.

-  Elvetünk mindennemű megfé- 
lemlítési kísérletet, amely empátia 
vagy megértés köntösében mente
ni és törvényesíteni igyekszik eze
ket a terrorcselekményeket;

-  Felhívjuk a kormányokat, hogy 
hirdessék meg gazdasági szankciók 
foganatosítását mindazok ellen az 
országok ellen, amelyek támogat
ják a terrorizmust, és amelyek nem 
juttatják világosan kifejezésre 
visszatetszésüket és tiltakozásukat 
az ilyen cselekmények ellen;

-  Felkérünk minden keresztény, 
zsidó és mohamedán közösséget, 
azok vezetőit és központi képvise
leti szerveiket, hogy folytassanak 
megbeszéléseket az olyan gyakor
latról, amikor visszaélnek a vallá
sos érzéssel, és azt gyűlölködés és

erőszak igazolására használják fel, 
a vallások közötti párbeszéd foly
tatása helyett;

-  Sürgetően kérjük Izraelt és a 
palesztin autonóm vezetőséget, 
hogy késedelem nélkül folytassák 
a békefolyamatot, hogy ezáltal ha
tástalanná tegyék a béke ellensé
geinek az érveit;
-  Emlékeztetjük a népek nemzet
közi közösségét felelősségükre, 
amely azt követeli, hogy erősítsék 
a béke esélyeit azáltal, hogy gazda
sági segítséget nyújtanak a közép
keleti régiók hátrányos helyzetben 
lévő csoportjainak, megjavítják 
ezen népcsoportok helyzetét.
Dr. Kovács Endre Dr. Doraán István 
római katolikus ' főrabbi 

püspök alelnök
elnök

D. Szebik Im re Tamás Bertalan 
evangélikus püspök református külügyi 

alelnök osztályvezető
főtitkár

KÖSZÖNTJÜK SZOKOLAY SÁNDORT
Hatvanötödik születésnapját ünnepelte Szokolay Sándor művész, zene

szerző. Művei, munkássága egész egyházunkban ismertek. Gyülekezeti ének
karaink éneklik számos művét, ezeket a bibliai ihletettségű, hitvallást tükrö
ző kórusműveket. Kantátáit a Lutheránia kórusa előadásában lemezen is 
megörökítették.

Születésnapján művésztársai, barátai a Fészek Művészklubban köszöntöt
ték. Saját műveiből font „virágfüzért” adtak elő jeles előadóművészek és 
családjának tagjai. Egyházunk nevében püspökeink gratuláltak és fejezték ki 
köszönetüket munkásságáért. Ehhez a köszöntéshez csatlakozunk mi, la
punk hasábjain, áldást kérve életére és további munkálkodására.

KISEBBSÉGEK ÉS EGYHÁZAKA  Friedrich Naumann Alapítvány projektveze
tője, Pröhle Gergely -  az alapítvány alapvető 

célját, az emberek szabadságáért való politizálást elő
segítendő -  március 7-én és 8-án konferenciát rende
zett Visegrádon, amelyre elsősorban a romániai, szlo
vákiai és kárpát-ukrajnai magyar katolikus és refor
mátus egyházak legaktívabb munkásait hívta meg. 
Bevezető szavakat mondott dr. William Schulz ameri
kai unitárius lelkész, az amnesztiáért küzdő nemzet
közi egyesület (Amnesty International) igazgatója. A 
vallásnak a nemzeti öntudat formálásban játszott sze
repéről beszélt, Tibet példájára hivatkozva. Tabajdi 
Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitká
ra „Az egyházak szerepe a kisebbségek védelmében” 
megnyitó előadásában utalt arra, hogy a Trianon súj
totta magyar kisebbségek egyházai máig jobban meg 
tudták őrizni autonómiájukat, mint amennyire ez más 
nemzetiségi intézményeknek sikerült. Az utódálla
mokban az egyházak általában nemzetiséget is jelen
tenek, kivéve Szlovákiát. A magyar kormány politiká
ját jelzi Horn miniszterelnök kérése a pápához, hogy 
támogassa a szlovákiai magyarok magyar püspökre 
irányuló kérését. Dr. Robert Traer, a nemzetközi 
„Egyesület a Vallásszabadságért” (Association for 
Religious Freedom) oxfordi főtitkára, aki feleségével 
együtt végig követte a konferencia gondolatait, a 
mintegy 90 éves ökumenikus egyesület nevében hang
súlyozta közös felelősségünket, és felszólított, hogy 
imádkozzunk a kisebbségben elnyomást szenvedő
kért, mert ezek ma is sokan vannak szerte a világon.

Az első napi kerekasztal beszámolóit az erdélyiek 
adták. Bíró A . Zoltán, a Csíkszeredái Regionális Ant
ropológiai Kutató Központ tudós szociológusa vezér
mondata: „A romániai magyarság számára ma haté
kony, tartós, intézményesült társadalmi szervező 
munka igazán az egyházakban folyik.” Másfelől: nem 
lehet vallási keretben politizálni. Az egyház lokálisan 
tud jól hatni, mert itt érvényesül a személyes megszó
lítás súlya, akár kritika formájában is. Dr. Dobai Ist
ván, a nemzetközi és az egyházjog tudósa, kolozsvári 
református főgondnok egyik tétele: a liberalizmus (a 
szabadságjogok biztosítása) a demokrácia funkciója, 
célja. Bibó István szerint ezt szabályozza a demokra
tikus állam jogrendje. A „minden szabad, ami mások 
hasonló szabadságát nem sérti” liberális elvből kö
vetkezik a mások vallásának feltétlen tisztelete. A 
fennálló államban a kisebbség -  eredete szerint -  le
het „őslakos” (Erdélyben magyar, székely, szász) és 
lehet bevándorolt (pl. az USA-ban sok európai). 
Csak a bevándorlókra nézve természetes az asszimi
láció folyamata. A nemzetiségi és vallási „őslako- 
sok”-ra nézve kivételt kell tenni a többségi döntés 
„demokratikus” elve alól, és intézményesen kell biz
tosítani (pl. felsőház, regionális autonómia útján) a 
konszenzusos döntés megvalósítását sajátos érdekeik 
tekintetében. Az államnak szavatolnia kell az egyhá
zi intézmények létét és működését a romboló ten
denciákkal szemben.

Gergely István csíksomlyói plébános szava szerint 
passzivitást okoz, ha lebénul a kisebbségi tudat. Az 
egyház feladata, hogy erősítse a kiválasztottság tuda
tát. Csíksomlyón élő kisközösségek működnek (öre
gek, fiatalok csoportjai). Thlálkozókat szerveznek, pl.

a csángók gondozására. „Csibész-család”-ot alapítot
tak: utcagyerekek városa, ma 85 taggal. Céljuk: re
ménységet kelteni. Sógor Csaba madéfálvi református 
lelkész 19 faluban gondozza a reformátusokat a kato
likus Csíkban, Gyergyóban. O is a küldetéstudatot 
hangsúlyozta, és a szolgálat nyitottságát. A segélyek
ből juttatnak a katolikus csángóknak, az ortodox 
öregotthonnak is. Balánbányán, ahol 67 kocsma van, 
megszervezték a fiatalok számára a nappali intemá- 
tust, mely mindenkinek nyitva áll. A diaszpóra (szét
szórtsági lét) nem siránkozásra, hanem küldetésben 
való szolgálatra adatik.

Böjté Csaba dévai ferences plébános szava szerint 
Isten akarata, hogy éljünk és szaporodjunk, vagyis 
gyarapodjunk a közösségben is. „Adjunk lehetőséget 
Istennek” odaszánt, optimista életünkkel. Lelkigya
korlatokat szerveztek fiataloknak, renoválták a romos 
dévai ferences kolostort. Az ifjúsági táborokra egyre 
több gyerek gyűlt össze. Kitűnt, hogy a szórvány-lét 
szociális nyomorúságot is jelent: higiénés problémá
kat, az elvadulás veszélyét. A felkarolt gyerekekből 
szervezték meg a román iskola magyar tagozatát. 
Majd a tanteremhiány miatt magániskolát szerveztek, 
türelmes kitartással, míg a hatóság is tudomásul vet
te. Ma 20 fiatal munkatárs segít.

Mester Zsolt orvos, a nagyváradi református főisko
la rektora elmondta, hogy intézményük az egyetlen 
magyar oktatási nyelvű főiskola Romániában, amely
nek célja, hogy a fiatalok helyben tanulhassanak főis
kolán is anyanyelvükön, és ne vándoroljanak külföld
re. Vallástanár-képzés folyik 1990 óta és mellette jo
gász, szociális munkás és német tanár-képzés. Öt év
folyamon 230 hallgató, 50 tanár, 100 fős kollégium, 
300 fős menza; tandíj nincs, teljesen az egyházkerület 
tartja fenn, jelentős külföldi segítséggel. Mivel az ál
lam nem fogadta el jogi diplomájukat, ezért a joghall
gatókat áttelepítették állami egyetemekre, helyette 
közgazdasági szakot indítottak. Folyik magyar nyelv, 
irodalom- és történelemoktatás is, ebben a formában 
egyedül Romániában.

Kató Béla illyefalvi református lelkész elmondta, 
hogy a rendszerváltás idején az egyház volt az egyet
len struktúra, amely stabil maradt. Ilyen okból kény
telen volt három hónapig a polgármesteri hivatalt el
látni falujában. Meggyőződése, hogy a lelkésznek 
kötelességa „beállósként” minden vezetési feladatban 
kisegíteni a falusi közösséget, ha úgy fordul, de min
dig meg kell maradnia hivatásában, és vissza kell tér
nie sajátos feladatához: az evangélium hirdetéséhez 
és a lelkigondozáshoz. Alapítványt szervezett svájci 
induló tőkével, amely kamatmentes hitelt nyújt kis
vállalkozóknak, parasztoknak. A lelkésznek ismernie 
kell az embereket, kire mit bízhat, és ezzel segíteni, 
hogy mások továbbvigyék, amit elkezdett. Az termé
szetes/ hogy egy „polgári vállalkozásba” a „többséget” 
is be kell vonni, ez jogos és hasznos is, az irigység pe
dig kárt okoz.

Akik kisebbségi helyzetben önfeláldozóan szolgál
nak, életükkel nekünk is prédikálnak. így értem üze
netüket: önszerveződést a nélkülözhetetlen kisebbsé

gi intézményekért, a reménység fényét árasztó szolgá
latot keresztény küldetésben!

Thumay Béla
*

A  konferencia második napján a kerekasztal- 
beszélgetést elindító referátumokat először 

Szlovákiából érkezett, különböző egyházi szerveze
tekhez tartozó küldöttek adták.

A vitavezető ezen a napon Törzsök Erika helyettes 
államtitkár volt, a vitaindítót Gyurgyik László szocio
lógus (Pozsony) tartotta. Statisztikai számaiból meg
tudtuk, hogy 65% katolikus és 11,4% református mel
lett az evangélikusok „kisebbség a kisebbségben” -  
mindössze 2%-ot képviselnek a magyarságon belül. 
(Természetesen szlovák evangélikusok nagyobb szám
ban vannak, országos viszonylatban ők vannak túl
súlyban!) A rendszerváltásra az egyházak kevésbé 
voltak felkészülve, így most fáziskésésben vannak. A 
katolikusok előbb kapták meg ingatlanaikat, a refor
mátusok vagyonát a nemzetiségük miatt vették el, 
ezért megy nehezebben a visszaadás. A keresztény 
emberek általában nem aktivizálódtak a társadalom
ban. A magyar gyülekezetek elszlovákosodásának 
egyik oka a paphiány, a magyarul szolgálni tudók hiá
nyoznak. Hiányzik a keresztény értelmiség is. A „ma
gyar püspök” kinevezésében az autonómia gyökerét 
látják, ezért nem megy. A nemzet-állami hatás erősö
dése folytán nagyobb szükség volna az egyházak és a 
civil szervezetek valamilyen fúziójára, együttmunkál- 
kodására.

A hozzászólásokat Gábor Bertalan nagykaposi ka
tolikus esperes nyitotta meg: más a helyzete azoknak, 
akik valahova kivándoroltak és más azoké, akiknek 
feje felett áthúzták a határt. Lelki megújulásról be
szélünk és ebből senkit nem lehet kizárni. A megté
rést magunkon kell kezdeni. Szükségünk van erős 
„anyanemzetre”, az egyház felelőssége, hogy találko
zási pontokat találjanak hívők és nem hívők.

Mikó Jenő református püspök szólt arról, hogy 
„Szlovákiai Református Egyháznak” nevezik magu
kat. Ebben az egyházban együtt vannak magyarok és 
szlovákok. (Vannak hangok, melyek szlovák reformá
tus egyházat óhajtanak, de az egységet nem akarják 
megbontani.) Amikor Csehország és Szlovákia ketté
vált, megváltozott az arány. Addig 5% volt a reformá
tusok aránya, az új államban 20%-ra nőtt! A magyar
ság kérdését a szudétanémetek mintájára akarták ha
zatelepítéssel megoldani. Veszélynek látták azt is, ha 
a vallási közösség egy nemzettel identifikálódik. Saj
nos, még mindig nem vagyunk egyenlőek állampol
gárság tekintetében. Az 1945-ös kassai kormányprog
ram következményei még állnak. Megkövették a né
meteket és a zsidókat, de a magyarokat nem.

Bartal Károly apát is a kettős kisebbségről szólt. 
Jobban kellene egymást informálnunk, hogy többet 
tudjunk egymásról. Mics Imre katolikus esperes 
(Gömör) beszámolt arról, hogy 87 plébániájukból 46 
magyar nyelvű, de csak 10 magyar papjuk van. Iskola 
nincs, az egyetlen magyarság-megtartó erő az egyház. 
Peres Imre, a komáromi Református Tfcológia tanára

az ősegyház modelljét tartotta a szemek elé: kibékül
ni sorsával, tűrni üldöztetését, közben szervezni ön
magát. Ne legyünk agresszívek, siránkozók, gettóba 
vonulók. Nyolcvan anyaegyház van lelkész nélkül, je
lenleg 40 teológus és 40 katechéta készül a szolgálat
ra. Zsigó János katolikus esperes a reménység hangját 
szólaltatta meg. Bár nem vagyunk egyenjogú polgá
rok, de 70 éve még mindig megvagyunk. 50 magyar 
cserkészcsapatunk van, 10 iskolánk. Az egyház léte, 
maga ez ad reményt. Egymásra vagyunk utalva, nem 
menekülhetünk el. Odanőttünk!

A nap második részében Tirts Tamás vezetésével a 
többi határon túli magyar egyházakról hallottunk.

Szépfalusi István bécsi magyar lelkészünk szólt az 
ausztriai magyarok helyzetéről. A nemzetiség nem 
egyenlő az egyházzal, de egyenlő az istentiszteleti 
gyülekezettel. Az ő gyülekezete egész Ausztria terüle
tén él és mintegy 33 ezer magyar nyelvű tagja van. 
Burgenlandban 76 ezren vannak, itt van egy magyar 
evangélikus gyülekezet is Felsőőrön. Beszélt a magyar 
kultúra erős bástyájáról, a Bornemisza Péter Társa
ságról. Általában Európa nyugati területén élő ma
gyar protestánsok száma megközelíti a 650 ezret. 
Helyzetük különböző az egyes nyugati országokban. 
Ügyelünk arra, hogy a népiség ne legyen bálvány, a 
népi-nemzeti gondolat lehet stílus, de nem tartalom!

A Vajdaság képviseletében Utasi József katolikus 
plébános elmondta, hogy eleinte a kényszermozgósí
tások miatt erős volt a félelem, bezárkózottság volt 
észlelhető. Igen szép munkáról adott számot, ifjúsági 
és cserkészmunkáról. Zeneiskolájuk van kollégium
mal, ezt tudják használni összejövetelekre, konferen
ciákra is. Néprajzi-honismereti táborokat rendeznek 
és nyomdájuk is van. Papp Lajos Tihamér a kárpátal
jaiak helyzetéről szólt. Ä ferencesek missziója küldte 
őt oda. Magyarság és kereszténység elválaszthatatlan. 
Csak a templomot kapták vissza, de vásároltak már 
épületeket. Lelkes, éneklő társaság az ő csoportjuk. 
Kár, hogy 11-ből már csak négyen élnek magyar pa
pok. Holovács József görög katolikus segédpüspök 
egyháza nehézségeiről beszélt. 320-ból 45-re olvadt 
papjaik száma, küzdelem az életük. De erősödött az 
ökumenikus közösség a többi felekezetekkel.

A kerekasztal-beszélgetés hozzászólásait nehéz 
volna „összerendezni”, valamennyien erősítették az 
elhangzottakat, aláhúztak egyes jelenségeket, de fel
csillant a reménysugár. Kár, hogy hazai egyházaink 
vezetői, küldöttei nem lehettek jelen a konferencián. 
Egyházunk püspöke, Harmati Béla, a megszólítottság 
jogán szólt és ismertette a szlovák és német kisebbség 
helyzetét egyházunkban. A tengeren túli magyarok 
gondozására is adunk munkaerőt. (San Paulo, 
Caracas, Cleveland.) A múlt évben Kecskeméten tar
tott ökumenikus konferencia a balkáni háború részt
vevőinek „egymás mellé ültetésével” munkálhatta a 
későbbi békés megegyezést. Az emberi jogokat erő
teljesen hangsúlyozzuk, nemcsak annak egyéni, de 
közösségi formáját is az egyházban. A Szlovákiai 
Evangélikus Egyházzal jó kapcsolatokat építünk, 
mindent megteszünk, hogy jó példát mutassunk. Vall
juk az ézsaiási próféciát: „Vigasztaljátok, vigasztaljá
tok népemet...!

tszm



--------NAPRÓL
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 

nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a 
halottak közül való feltámadása által élő reménységre. 
IPt 1,3.

VASÁRNAP Megszabadít engem az Úr, ezért penges
sük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Ézs 
38,20 (Jn 20,19-29; IPt 1,3-9; Zsolt 138). Olyan ritkán 
hangzik  a diadalének az ajkunkról és a szívünkből az Úr 
szabadításáért. A sok panasz helyett inkább kezdjünk el 
járni az Úr Isten „zeneiskolájába”, hogy megtaláljuk a 
kezünkbe illő, megfelelő „hangszert”, és megtanuljuk 
azon az Úr dicséretét zengeni szépen és a szabályoknak 
megfelelően.

HÉTFŐ Kiszabadítja a foglyokat az Úr. Zsolt 146,7 
(ApCsel 12,5; Kol 2,12-15; lKor 15,50-58). A szabad
ság minden élőlény számára fontos. Az értékét az tudja 
a legjobban, aki volt már rabságban. Milyen vidáman 
röpköd a madár, amikor a gyermekek, akik foglyul ej
tették, végre elengedik! Mi, akik foglyok voltunk bűne
inkben, és akiket Isten a szabadság tágas terére állított, 
két dolgot is megtanulhatunk a madaraktól: nem vágy
nak vissza a fogságba, és nem lesz szabadságukból soha 
szabadosság.

Evangélikus Élet 1996. április 14.

NAPRA
tussal együtt -  kegyelemből van üdvösségetek! Ef 2,4-5 
(Ézs 54,8; ÍJn 2,12-17; lKor 16,13-24). Az ember sze 
retne otthonra lelni ebben a világban. Élete végén az
tán kiderül, hogy nem sikerült. Isten tette azt, hogy 
örök otthonra találtunk. Kimentett bennünket a halál 
rabságából, és a mennyek országát ajándékozta ne 
künk.

CSÜTÖRTÖK Jézus Krisztus mondja: Én adok majd a 
szomjazónak az élet forrásából ingyen. Jel 21,6 (Zsolt 
63,2; Jn 17,9-19; IPt 1,1-12). Jézusnak a mennyek or
szágára vonatkozó ígéretei hatnak már ebben a világ
ban is. Gondoljunk csak a samáriai asszony történetére. 
Vágyott az élő vízre, és meg is kapta. Ezáltal tértek meg 
sokan Sikárbán annak a nőnek a bizonyságtételére, aki 
addig bűnei miatt megvetett volt; mert Azt hirdette, 
Aki ingyen adta számára az élő vizet.

KEDD Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes 
nyíltsággal szólunk. 2Kor 3,12 (JSir 3,58; Róm 
13,12-14; lKor 16,1-12). Istenfiúságunkban (Akiket 
Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Róm 8,14) a Lélek 
vezetése alatt szolgálunk az Úrnak. Hirdetjük az evan
géliumot, nem feledkezve meg a törvényről sem, hi
szen Lélek által elfogadtuk azt a Jézust, aki betöltötte 
helyettünk a törvényt. Őt követve, mi is erre törek
szünk. Ez a szolgálat dicsőséges -  bár az emberek sze
mében nem mindig az -, ezért nyíltan teszünk bizony
ságot mindenkinek Isten hozzánk lehajló kegyelméről.

SZERDA Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy 
szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik 
halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisz-

PÉNTEK Áldott, aki az Úr nevében jön! Zsolt 118,26 
(Mk 1,14; Jel 7,9-17; IPt 1,13-16). A jeruzsálemi temp
lomba érkező zarándokokat köszöntötték ezzel a mon
dattal. Az Úr áldása azonban nekünk is szól. Bárcsak 
egyre több áldott életű ember lenne, aki az Úr nevében 
szól és cselekszik! Hiszen annak a Jézusnak a tanítvá
nyai vagyunk, akinek az élete abban lett teljessé, hogy 
mindent Atyja akarata szerint cselekedett.

SZOMBAT Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétség
ből világosság ragyogjon fel”, Ő gyújtott világosságot 
szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsősé
gének ismerete Krisztus arcán. 2Kor 4,6 (Ézs 50,10; 
lMóz 32,22b-32; IPt 1,17-21). Mi az Atyát Jézus Krisz
tusban ismerjük meg. Haragvó, büntető Isten képe bon
takozott ki az Ószövetség embere előtt, amíg önmagát 
Jézusban ki nem nyilatkoztatta. Világossá tette szá
munkra, kicsoda Ő valójában és mi a célja a világgal és 
az ember életével. Jézus Krisztusban érthetjük meg, 
hogy szerető mennyei Atyánk van, ezáltal fiák és egy
ben örököstársak vagyunk.

Megyaszai Enikő

A VASÁRNAP IGEJE
MEGTÉRÉS JÉZUS SZERINT 
Lk 5,33-38

Hajtóerő
Az élet sok területén találko

zunk a hajtóerő szerepével. így pl. 
a közlekedésben is. Az állati erő
vel való vontatás után jöttek a mo
dem kor nagyszerű vívmányai: 
gőz, elektromosság, benzin, 
atom... Ma már el sem tudjuk 
képzelni életünket ezek nélkül.

De más vonatkozásban is talál
kozunk azzal, hogy emberek, né
pek sorsát, döntéseit valamilyen 
erő hajtja. így az egyéni életben egy 
cél, állás, házasság, gazdagodás vá
gya hajthatja az illetőt. Népeket 
tud irányítani, hajtani más ország
ban a külső körülmények megvál
tozása, jobb megélhetés vágya 
(népvándorlás). Milyen sokan 
mentek ezért más földrészre is 
(Amerika, Ausztrália). Itt is műkö
dött a hajtóerő.

De mi a hit hajtóereje? Erre a 
kérdésre a Biblia adja meg a hite
les választ. Nagyon jó egyes bibliai 
emberek életét tanulmányozni 
ilyen szempontból. Tálán két dol
got kell kiemelni.

1. A hit elindulásakor többnyire 
ott van az addigi életből való 
kiábrándulás. Egy nemrég látott 
tévéfilmben érdekes volt Ábrahám 
történetének az a jelenete, amikor 
egy rúddal haragosan veri szét a 
kis bálványszobrokat. Eddig ezek
től várta boldogulását: gyermekál
dást, a föld és az állatok termé
kenységét -  de csalódott bennük. 
Volt valami, amit keresett, ami ne
ki hiányzott, és amit a bálványok 
nem tudtak megadni. Mindez per
sze csak akkor lett tudatos benne, 
amikor Isten megszólította és más 
helyre, más életbe szólította.

2. A másik dolog a jobb utáni 
vágy (Zsidó 11,16). Ábrahám vala
mi többet, mást, jobbat akart an
nál, amit eddig élt. Másképp akart 
élni, mint a környezete, amelynek 
tetszett a bálványimádó élet. A 
Zsidókhoz írt levél szerint jobb, 
azaz mennyei után vágyott. Tehát 
az eddigi bálványok helyett nem 
egy másik bálványra, hanem Isten
re vágyott.

Valami jobbra vágyni -  ez Isten 
világában nem a mulandóra vonat
kozik, mint a mi gondolatvilá
gunkban. Tehát nem arról van szó: 
jobb egészség, jobb lakás, nagyobb 
fizetés, vagyis a régi megszokott 
élet jobb kiadásban. Hanem a 
„jobb" az Istentől kapott új élet! 
Vágyakozás a bűn miatt elvesztett 
békességre, vagy az igazi Forrásra. 
A pásztor nélküli állapotban vá
gyakozás a Pásztor után (Máté

V i -  n r  rrr<Tii HATVrr9,36).
Az Istentől kapott jobb az, ami

kor belép életünkbe a hajtóerő. 
Amikor a templomba járás nem 
lassan kikopó szokás, az igeolva
sás, imádkozás nem gépies, napi 
penzum. A hajtóerő az Isten 
Szentlelke, Akit Jézus mennybe
menetel után azért küldött, hogy 
örömünk teljes legyen, hogy da
gadjon az Egyház hajójának vitor
lája, hogy ne reményvesztett, cél
talan sereg legyünk mi kereszté
nyek -  hanem tudatosan a jobb 
után vágyva fogadjuk el a hajtó
erőt, hogy hazaérhessünk egykor 
az Atyai házba.

Gáncs Aladár

NE FÉLJ SZERETNI...

...a kegyelmes Istent!
Ősz volt, szőlőérés ideje. Fóti 

konferencián ebéd utáni szünet
ben két barátommal kimentünk a 
fóti szőlőhegyekbe, hogy jó érett 
szőlőt vásárolhassunk. Betértünk 
egy tanyára. Amikor megtudták, 
hogy lelkészek vagyunk, behívtak 
bennünket otthonukba. Kérésükre 
elmondtuk, hogy az otthonban mit 
csinálunk. Sokat énekelünk és hir
detjük Isten szeretetét. A  fekete 
ruhát viselő háziasszony figyelme
sen hallgatott, majd kért, hogy 
hallgassuk meg őt. Szeretné el
mondani, hogy ő is hisz Isten ha
talmában és kegyelmében. Félje 
pár hete halt meg. 30 évig voltak 
házasok. Öt gyermekük született, 
lányok. Kezdetben jól megvolt a 
család, később félje rossz társaság
ba került és rászokott az italozás
ra. Pincéjükben több hektó bor 
volt évente, de nem csak ezt itta, 
hanem ha pénze volt, barátaival 
együtt a kocsmában italozott. Oda 
nem sajnálta a pénzt, de mikor ő 
vasárnaponként gyermekeivel el
ment a szép fóti római katolikus 
templomba, nem adott egy fillért 
sem nekik, hogy a perselybe te
gyék. Később olyan gonosz lett, 
hogy amikor megtudta, a gyerme
kek elmentek a misére, aznap nem 
adott nekik enni. Veszekedett, 
csúnyán káromkodott, összetörte a 
tányérokat. Gyermekeimmel 
imádkoztunk, hogy Isten könyö
rüljön meg rajta és rajtunk is. A 
sok ivástól gégerákot kapott. So

kat szenvedett, átkozódott, szidott 
Istent és minket. Hiába kértük, 
hogy térjen meg. Kilenc hónapig 
semmit sem tudott enni, csak cuk
rozott bort ivott. Egy héttel a halá
la előtt könyörgött, hogy gyónni 
szeretne, hívjuk el a papot. Elő
ször nem hittünk neki, majd mégis 
elhívtuk a plébános urat. Látva, 
milyen súlyos beteg a féljem, rövi
den akarta elvégezni a gyónást. 
Féljem nem engedte, kérte, hogy 
hallgassa meg gyónását. Én a 
konyhában voltam, nyitva volt a 
szoba ajtaja és hallottam, amint 
hosszú órán keresztül mondta val
lomását. Elmondta, milyen go
noszságokat követett el, hányszor 
és hogyan csalta meg feleségét és 
kiket károsított meg. A  plébános 
többször kérte: hagyja abba, ne be
széljen. A férjem bűnvallását foly
tatta, mert nem tud meghalni, míg 
meg nem gyónja elrontott élete 
bűneit. Majd elcsendesedett, a pap 
feladta az utolsó kenetet. Búcsú
zóul így szólt hozzám: Asszonyom, 
ilyet még nem hallottam. Isten fér
je szemét felnyitotta bűnei meglá
tására, imádkozzon, hogy lássa 
meg Krisztus bűnbocsátó kegyel
mét is.

A  Zsoltáros igéi elevenedtek 
meg előttük: „Bajok vettek engem 
körül, utolértek bűneim, amelyeket 
végig sem nézhetek; számosabbak 
fejem  hajszálainál és a szívem is el
hagyott engem. ” Zsoltár 40,13.

Cs.-i gyülekezetben súlyos be

teghez hívtak. A rák teljesen elha
talmasodott meggyötört testén. 
Lánykorában gyakran járt temp
lomba. Jó pedagógusként őszinte 
hivatásérzetből tanította a gyer
mekeket. Abban a korban élt, ami
kor a gyermekek csak úgy járhat
tak hittanórára, ha szüleik beírat
ták különhittanra. Az iskola veze
tősége őt is felkérte, hogy agitáljon 
a hittanbeíratás ellen, mert ha 
nem vállalja ezt, nem maradhat ál
lásában. Gyötrelmes éjszaka után 
vállalta a hittan elleni agitálást. A 
falu népe megbotránkozott, s ő 
többet nem mert templomba men
ni. Saját gyermeke nem született. 
Szépen berendezett házában öt
venévesen halálos betegen feküdt 
az ágyán. Vívódott Luther égető 
lelki kérdésével: Van-e számomra 
bocsánat Istennél? -  Beszélni már 
alig tudott, de azt tisztán kimond
ta: Egyházi temetést kérek. -  El
mondtuk a gyónó imádságot. 
Hangzott az Ige: Jézus, azon az éj
szakán, amelyen elárulták, kezébe 
vette a kenyeret és azt mondta: Ve
gyétek és egyétek, ez az én testem, 
mely értetek adatik Miután vacso
ráit, kezébe vette a poharat és azt 
mondta: Igyatok ebből mindnyájan, 
ez az én vérem, mely kiontatik bű
neitek bocsánatára. A ki hisz, örök 
élete van, aki nem hisz, elkárhozik 
-  Pár nap múlva eltemettük. Sírja 
fölé odakerült a jól ismert, de sok
szor megtagadott kereszt.

Brebovszky Gyula

„Mint ma született csecsemők" 
(IP t 2,2) hirdeti a mai vasárnap ősi 
vezérigéje, mely húsvéthoz kap
csolódása fontos szerepet töltött 
be már az őskeresztyének korá
ban. Fehér vasárnapnak is nevez
ték, mert a húsvét hajnalán fehér 
ruhába öltöztetett és megkeresz
telt új keresztyének ezt a tisztasá
got és az újjászületést jelképező 
öltözetet egész héten viselték. A 
keresztelést követő nyolcadik na
pon, azaz a mai vasárnapon vehet
ték először magukhoz Krisztus 
szent testét és vérét. Ennek az ős
keresztyén gyakorlatnak szép 
megnyilvánulása, hogy sok gyüle
kezetünkben ma tartják a konfir
mációt. Konfirmandusaink ma já
rulnak először az úrvacsora szent
ségéhez.

A kijelölt evangéliumi igesza
kasz alkalmat ad arra, hogy konfir
mandusok, szülők, hozzátartozók 
és a gyülekezet minden tagja meg
hallja a megtérésre hívó szót. 
Meghallja, mit jelent a megtérés 
Jézus Krisztus tanítása szerint.

L év i; a vámszedő, miután Jézus 
tanítványává lett, örömében nagy 
vendégséget rendezett. A farizeu
sok és írástudók zúgolódni kezd
tek és vitába szálltak Jézussal a 
böjttel kapcsolatban. A kegyes zsi
dó embereknek és Keresztelő Já- • 
nosnak az igazi megtérést a böjtö
lés és a hozzá tartozó imádság je
lentette. Jézus válaszából azonban 
világosan kitűnik, Ő mint vőle
gény, most még nem az ítéletet, 
hanem a kegyelem esztendejét jött 
meghirdetni. Hogy néz ki egy 
olyan esküvő, melyen a vőlegény 
böjtre kényszeríti a násznépet?

A jobb megértés céljából Jézus 
elmondott egy példázatot. Senki 
nem szakítja szét új ruháját, hogy 
azzal foltozza meg a régit. Senki 
nem tölti az új bort régi tömlőbe, 
mert az új bor feszítőereje esetleg 
szétrepesztené. Azaz Jézus nem 
azért jött, hogy kimondja a végső 
ítéletet, hanem hogy magához hív- 
jöíi és öléljen. A törvényen alapu
ló kegyesség hibája, hogy feketén- 
fehéren ítéletet hirdet. A z evangé
liumi kegyesség a meghívásra, a 
bűnbocsánatra, az újrakezdés min

denkori lehetőségére épül. Ezt ér
tette meg reformátorunk, Luther 
Márton a Római levél tanulmá
nyozása közben, az ún. „torony-él
mény” alkalmával. Nem mi, embe
rek tehetünk valamit üdvösségün
kért, nem mi válunk fokozatosan 
tökéletessé, hibátlanná, hanem a 
Mindenható Isten Jézusba vetett 
hitünkért fogad el és igazít meg in
gyen kegyelméből. Megkísért ben
nünket is, hogy hitre jutásunk után 
a farizeusok törvény szerinti ke
gyességét kövessük, s egymást osz
tályozzuk, azaz a  finomabb, si
mább óbort válasszuk. A végső íté
let azonban Jézusé, melyet még 
nem hozott el. S addig életeket, 
kettétört életeket akar megváltoz
tatni, megmenteni és új életet, új 
reménységet ajándékozni. A meg
térés Jézusnál nem a múltban való 
vájkálás, és annak ismételgetése, 
hanem megfordulás, elfordulás a 
régitől az új felé, ha kell, száz- 
nyolcvan fokkal. Ezért a Jézushoz 
tért ember nem kesergő, önmar
cangoló, hanem örvendező és Jé
zus szeretetét sugárzó. Erre hív ma 
kicsiket és nagyokat, konfirman
dusokat és szülőket, mindnyájun
kat Jézus igéje, melyhez kapcsoló
dik a következő gyermekének is: 
„Új szívet adj, Uram, énnekem, új 
szívet adj, én Istenem, mely egyedül 
csak te érted ég s véled jár szünte
len, csak véled szüntelen. Nyájas, vi
dám és szelíd szívet, mely Jézusom 
te lakhelyed, hol egyedül a te han
god szól, mely véled van tele, csak 
véled van tele".

Blázy Árpád 

Imádkozzunk!
Urunk Istenünk, minden élet forrá

sa és az új élet teremtője: távolítsd el 
belőlünk a hitetlenségtől és az önzéstől 
megkeményedett szívünket, és adj ne
künk új szívet és lelket, hogy a te né
ped legyünk, amely akaratod szerint él 
és valóságos egységben hirdeti dicsősé
gedet, Jézus Krisztus által. Amen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

április 13. szombat: Missziói Hír
adó.

április 14. vasárnap: „Elő vízcsep- 
pek” -  Gáncs Aladár meditációi.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.
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Iván’; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
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Ferenczy Erzsébet; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher 
Károly; Budahegyvidék, XII., Thrcsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. 
(úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7.; Xm ., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
xm., Rrangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. 
Szabóné Mátrai Marianna; XIV, Gyarmat u. 
14. de. fél 10. dr. Szabóné Mátrai Marianna; 
Pestújhely, XV, Templom tér. de. 10. Rafael 
József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. 
(nagytemplom); de. 10. Balla Zsuzsa teol. 
hallgató; 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., Tes- 
sedik tér. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákos
csaba, XVn., Péceli út 146. de. 9. dr. 
Selmeczi János; Rákoskeresztúr, XVE, Pes
ti út 111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rá
kosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. dr. 
Selmeczi János; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. tem
plom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, 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.

HÚS VET UTÁN 1. VASÁRNAPON 
(QUASI MODO GENITT) a liturgikus 
szín: fehér. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: ApCsel 3,11-21; az igehirde
tés alapigéje: Lk 5,33-38.

„ERÓS VAR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán április 15-én, hétfőn 13.30- 
kor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

HAZAI ESEMENYEK
FELHÍVÁS

Az 1938 és 1990 között törvénysér
tően alkalmazott joghátrányok sem
missé nyilvánításáról szóló törvény 
értelmében az egyház bármely tagja, 
ha már nem él, a PTK-ben meghatá
rozott hozzátartozója, illetve az az 
egyházközség, melynek a nevezett sze
mély a joghátrány elszenvedésekor 
tagja volt, a joghátrány és a vonatko
zó döntés semmisségének megállapí
tása iránt két éven belül jogosultak 
keresetet indítani. A keresetet az ille
tékes Egyházkerületi Bíróságnál lehet 
előterjeszteni legkésőbb 1996. július 
24-ig. Ez a határidő jogvesztő, tehát 
elmulasztása esetén utólag felszólalni 
nem lehet.

Kármán György, Kiscelli László, Raj 
Tamás és Varga Péter.

Az Evangélikus Országos Múzeum a 
millecentenárium alkalmából Evangé
likus középiskolák a történelmi Ma
gyarországon címmel kiállítást rendez, 
amelynek megnyitója 1996. április 26- 
án 12.00 órakor lesz az Evangélikus 
Teológiai Akadémia épületében (1141 
Bp. Rózsavölgyi köz 3.)

A kiállítást megnyitja D. dr. Harma
ti Béla püspök, közreműködik az 
Evangélikus Teológiai Akadémia hall
gatóinak vegyeskara. Minden érdeklő
dőt szeretettel várunk.

Apróhirdetés

Lutherkabát készítését kompletten, 
szakszerűen, kívánság szerint vállaljuk. 
Anyagot is adunk. Munkáink megtekint
hetők Sághy András lelkésznél, Celldö- 
mölk, Ostffy Mihály tér 4.

MÉRETES SZABÓ Kft. 8200 Veszp
rém, Kossuth L. u. 6. Tel.: 88/321-600

Idős hölgy mellé éjszakára ügyeletest 
keresünk, külön szobával. Telefon: 176- 
9614.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden 

érdeklődőt -  pedagógusokat, egyete
mistákat, teológusokat különösképpen 
is -az

Evangélikus Értelmiségi Műhely
legközelebbi alkalmára, amelyet
1996. április 17-én 18.30/20.30 kö

zött
tartunk a Deák téri Evangélikus 

Gimnázium dísztermében.
Témánk:
BIOETIKA MAI KÉRDÉSEI
EGY TEOLÓGUS SZEMSZÖGÉ

BŐL
Előadó: dr. Hafenscher Károly
Záró igehirdetéssel szolgál: dr. Gadó 

Pál fizikus

CELLDÖMÖLK
Dr. Nagy János felügyelővel, Bedy 

Zoltán másodfelügyelővel és Szabó 
Endre gondnokkal az élén, 39 tagú, 
újonnan megválasztott presbitériumot 
iktatott be tisztségébe Sághy András 
lelkész, március 3-án, a vasárnap déle
lőtti istentisztelet keretében. Tisztség- 
viselőinek szolgálatba indítását a gyü
lekezet presbiteri szeretetvendégségen 
ünnepelte meg, március 24-én vasár
nap délután. A nagy számban megje
lentek testvéri együttlétét Pintér János 
nyugalmazott esperes szolgálata és a 
celldömölki evangélikus óvodások mű
sora tette ünnepivé.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

CD

Jerikó Keresztény Gimnázium 
1996/97-es tanévre Humán-Pénzügyi 
ügyintéző szakon 1 éves félfőiskolai 
képzést indít, államilag elismert okle
velet ad.

A végzettség társadalombiztosítási, 
humán-gazdasági, titkári feladatok el
végzésére jogosít.

Érdeklődni az 1499-198-as telefo
non lehet.

A Bethánia CE Szövetség szeretettel 
meghívja az érdeklődő testvéreket és 
tagjait az 1996. április 20-án de. 10-du. 
4 óráig a VIII., Salétrom u. 5. sz. alatti 
ref. templomban tartandó TAVASZI 
ORSZÁGOS CSENDESNAPJÁRA 
és az ebéd után sorra kerülő KÖZ
GYŰLÉSÉRE. Főtéma: Az engedel
messég próbája. Megközelíthető a 4-es 
vagy 6-os villamossal a Rákóczi téri 
megállóig. Étkezésről mindenki maga 
gondoskodik. Ebédhez teát biztosítunk.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája április 14-én: 

Imádkozzunk minden tékozló fiúért, 
hogy legmesszebbről is legyen erejük 
hazaindulni... Mennyei Atyánkhoz!

A Keresztény-Zsidó Társaság ren
dezvényei:

Tüdományos szimpozion: Zsidó fel- 
világosodási mozgalmak címmel a De
ák téri gyülekezeti teremben. Előadók:

AZ ÖKUMENIKUS NŐI BIZOTT
SÁG április 20-án, szombaton 10 órai 
kezdettel a kaposvári Metodista Gyü
lekezetben (Kossuth u. 23.) ökume
nikus női csendesnapot tart, melyre a 
környék minden felekezetéből várjuk 
testvéreinket.

Keveháziné Czégényi Klára 

URAIÚJFALU
A gyülekezet Lelkészi Hivatala 

(Menyes Gyula lelkész) telefont ka
pott. Hívószáma: 95/345-087.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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HÚSVÉT UTÁNI 
MÁSODIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP
ÁRA: 35 FT

___________ En vagyok a jó  pásztor.
Ez az ige csupa vigasztalás, 

mert gyönyörű képben érteti meg, 
hogy kicsoda Jézus, m i az O tiszte, 

s milyen érzülettel van irántunk.
Luther

A TARTALOMBÓL “
EGY ÚJSÁGÍRÓ, HA „VILÁGI”...

MINT A KISGYERMEKEK

REGIONÁLIS PRESBITERI 
CSENDESNAPOK

SAJTÓVASÁRNAPI SAROK

Felelősség a sajtómunkáért!
A jó Pásztor vasárnapja régtől fogva SAJTÓVASÁR

NAP is egyházunkban. Magunkról beszélni ezen a napon 
nem „önpropaganda”. A mai, kommunikációban gazdag 
világunkban elengedhetetlen az egyház sajtószolgálata.

Amikor sajtótermékek kiadásáról beszélünk, első gon
dolat mindig a nehézségek felsorolása szokott lenni. Mi 
nem siránkozunk, hanem hálát adunk Istennek ezen a 
napon, hogy végezhetjük, sokféle formában közreadhat
juk, közvetíthetjük Isten szavát, az egyház életét és moz
gását, szemeket nyitogathatunk és gondolkodásra, szelle
mi tevékenységre serkenthetünk lapjainkkal, könyveink
kel.

Kicsinységünk velejárói gyakran jelentenek korláto
kat. Vannak, akik felróják, hogy kiadványaink drágák, de 
kéijük, gondolják végig, mekkora példányszámot tudunk 
elhelyezni viszonylag rövid idő alatt. Ma az a rentábilis, 
ha több tízezer példányban nyomtatnak ki egy művet, de 
ha ezt tennők, nem lenne elegendő raktárunk. És raktár
ra dolgozni nem kifizetődő, nem érdemes!

Lehet beszélni a tartalomról is. Ez két dologból tevő
dik össze. Valamennyi kiadványunknál érvényesül a „kol
lektív bölcsesség”. Szerkesztőbizottságok dolgoznak és 
ítélik meg, mi kerüljön közlésre. A könyvek megjelente
tése felett a Sajtótanács őrködik. A másik dolog, hogy ke
vesen írnak a lapokba. Olykor a felkérés elől elzárkóz
nak. Szeretnénk bátorítani mindenkit, akinek Isten ké
pességet adott arra, hogy gondolatait szépen megírja, ve
gyék elő gyakrabban a tollat. Különösen hiányzanak 
„szépíróink”. Valamikor egyházunk lapjaiban jó tollú lel
készek és világiak szép novellákat, rövid írásokat bőven 
közöltek. Nincsenek ma szépíróink??

Valamikor a hatszáz szolgáló lelkészből legalább negy
venen akadtak, akik gyakran fogtak tollat és írtak. Ha ma 
feleannyian vagyunk is lelkészek, lehetne húsz, huszonöt, 
aki rendszeresen ír és publikál.

Valaki a napokban egy beszélgetés során megkérdezte, 
mivel tudnánk segíteni a Sajtóosztály munkáját? Igaz, 
hogy régen ezen a vasárnapon az offertórium is segítette 
a sajtómunkát, de ez megszűnt már. Lehet azért segíteni. 
Most pl. két új kiadványról adtunk jelentést az Evangéli
kus Élet hasábjain. Segítség az, ha ezek mielőbb elfogy
nak. Be kell jönni könyvesboltunkba, postán lehet ren
delni és azonnal küldjük, ha valaki ajándékozni akar. Ma 
nem a nagy költséges ajándékozások idejét éljük, de 
könyveink még mindig elég alacsony árúak ahhoz, hogy 
ajándékként adhassuk. Érezzünk felelősséget azért, hogy 
a kiadott művek ne raktáron pihenjenek, hanem a belé
jük fektetett pénz hamar visszatérüljön és ezzel segítjük 
újabb kiadványok megjelentetését.

Nem a siránkozás íratta le ezeket a mondatokat, in
kább a felelősség felkeltésének szándéka. Ahogy felelős
séget érzünk és gyakorolunk a lelkészképzésért, szeretet- 
munkáért, misszióért, egyházzenéért és sok minden má
sért, vegyük be ebbe a sorba sajtómunkánkat is. Úgy is, 
hogy imádkozunk érte, a benne dolgozókért és úgy is, 
hogy terjesztjük a kiadványokat Minden evangélikus em
ber lehet a sajtó terjesztője is. Úgy legyen!

Szerkesztő

PÁKOLITZ ISTVÁN

Se több, se kevesebb
Belefáradsz a prédikálásba.
M it érsz vele?

Nagyon makacs a gonoszság.
S a szónak alig van hitele.

De hallgathatsz, ha szólnod adatott? 
Bólinthatsz a csalattatásra?

A m i látszatra fölösleges, 
mégse történik hiába.

S az igaz is igazabb lesz, 
ha szépen mondod.

Se több, se kevesebb: 
ennyi a dolgod!

MAGYAR EVANGÉLIKUS CSALÁD A KÜLMISSZIÓBAN
Külmissziói Napot hirdetett virágvasámapján Nyíregyházára a gyülekezet és a Kiilmissziói egyesület. D r. B á - 

^  csaMdja -  akik évekkel ezelőtt Zimbabwéban szolgáltak -  újabb külmissziói kiküldetést vállal
tak. A  B a j o r  E v a n g é l i k u s  E g y h á z  és a M a g y a r o r s z á g i  E v a n g é l i k u s  E g y h á z  apartnerkapcso- 
la! f f retében küldte a Bálint családot, hogy a P á p u a  Ú j - g u i n e a i  E v a n g é l i k u s  E g y h á z b a n  -  mér
nökként -, a Lutheránus Fejlesztési Szolgálat részére tevékenykedjenek. Erre az alkalomra érkezett a gyülekezetbe 
D. S z e b i k  I m r e ,  az egyházkerület püspöke és G e r n o t  F u g g m a n n  lelkész a bajor egyházból, hogy a gyü
lekezet előtt, istentisztelet keretében hivatalosan kibocsássák őket epre a szolgálatra.

M enjetek e l...

A missziói parancs most szóról szóra teljesedett. 
Az első oltári szolgálat keretében Bozorády Zoltán es
peres négy gyermeket keresztelt. A liturgiában a püs
pökön és a bajor lelkésztestvéren kívül még Bencze 
Imre, a Külmissziói Egyesület lelkészelnöke, és Bálint 
László budai esperes, a külmisszióba készülőnek a 
testvére vett részt. A kibocsátás szavai így fejezték ki 
az alkalom lényegét: „Kiküldjük a Bálint családot erre 
a missziói szolgálatra, amikor Urunk szavát hallgatjuk, 
értük imádkozunk, és őket kézrátétellel megáldjuk. ”

Nézzünk Jézu sra ...

„Urunk szavát”, az igehirdetést a püspök Zsid 
12,1-3 alapján mondotta. Manapság elfelejtünk felfe
lé nézni -  kezdte szavait - , mágneses erő a föld felé 
fordítja tekintetünket. Igénk felfelé fordítja tekinte
tünket. Nézzünk Jézusra, mert nélküle nem tudjuk 
gondjainkat megoldani, nem tudjuk a tiszta embersé
get megvalósítani. A  szamárháton, alázatosan bevo
nuló Jézus a mennyei Atya akaratát követi. Buddha 
és Mohamed sírját mutogatják, mi hirdetjük: Jézus él! 
Új életet ad. Egyházunknak Isten most megadta azt a 
lehetőséget, hogy egy család missziói küldetést vállal
jon.

A tanúságtevőkre is figyelni kell. Magyar elődök is 
ott állnak a sorban: Molnár Mária, Kunos Jenő, Hefty 
László -  és ma hálaadással gondolunk rájuk. Thnúság- 
tevőkre van ma is szükségünk. A megkömyékező 
bűnnek csak Krisztussal lehet ellenállni. Hozsánna, 
hogy Jézus jön, és felnézhetünk rá!

Egyél, mert erőd felett való út áll 
előtted ...

Egykor Illés prófétának hangzottak e szavak. Most 
a nyíregyházi gyülekezetben az úrvacsorái közösség
ben valósult meg. Vegyétek és egyétek... Több százan 
járultak az oltárhoz, hogy Jézus testének és vérének 
közösségében egyek legyenek azokkal, akik „ennek az 
ételnek az erejével” indulnak el messzi útjukra. A Jé
zus Krisztus testében és vérében való közösség köti 
Össze ezentúl a bajor, a magyar és a pápua új-guineai 
egyházat, hiszen valamennyien az egész világra kiter
jedő egyházának tagjai vagyunk. A jelenlévő lelkészek 
áldása és az úrvacsorában való közösség kíséri el test
véreinket felelősségteljes missziói szolgálatukra.

*
A délután folyamán G. Fuggmann lelkész vetített 

képekkel bemutatta Pápua Uj-Guineát. Alkalom 
nyűt arra is, hogy vele beszélgessünk a misszióról sa
ját munkájáról.

Fuggmann lelkész Pápua Új-Guineában született, 
szülei is a misszióban dolgoztak. Tizenhat éves korá
ban ment vissza Németországba a család, ő itt érettsé
gizett és Göttingenben, Erlangenben végzett teoló
giai tanulmányokat. Később ő is visszament a missziói 
munkába.

Az evangélikus egyháznak kb. 800 000 tagja van -  
ez a lakosság 23%-a. Egy országos püspök és két „he

lyi” püspök igazgatja az egyházat, 600 lelkész szolgál. 
Intézményeik is vannak: kórházaik, repülőgép park
juk és vasútjuk, hajózási társaságuk van, mivel a köz
lekedést és összeköttetést nekik kellett meg- 
szervezniök, nagyon kevés ezen a téren az állami szol
gáltatás. A gyülekezetek önellátóak. Nincs külön egy
házi adózás, de mindent előteremtenek a maguk 
szükségleteire.

1886 óta van német misszió közöttük. Az 1906-os 
nagy földrengés után indult mozgalom az őslakossá
got segítette Isten felé fordulásban. Háromszor-négy- 
szer nagyobb a római katolikus egyház híveinek szá
ma, ezenkívül vannak még az amerikai misszió követ
keztében presbiteriánusok és kongregacionalisták is, 
és karizmatikusok.

Az ország lakóinak főfoglalkozása ma is a kerté
szet. Itt található a legősibb kerti kúltúra. Újabban ki
aknázzák réz-, vas-, olaj-, gáz- és aranykincseiket is, 
megnőtt a bányászatuk. A  földek 97%-a magántulaj
don, csupán 3% állami. Nehézséget okoz az, hogy 
700-féle nyelven beszélnek és ezek nem csupán nyelv
járások.

Iskolákban gazdagok: 170 általános iskola, 5 gim
názium és 3 teológiai szeminárium működik, ez utób
biból egy angol és 2 fidzsi nyelvű. A négy nagy kórház 
állami hozzájárulással üzemel.

Bálint Zoltántól azt kérdeztem, hová és milyen fel
adatra iádul útnak? A  vadasz; Lae városában fogunk 
lakúi, ez kb. Nyíregyháza nagyságú város az északke
leti partvidéken. A Lutheránus Fejlesztési Szolgálat 
keretében mérnöki feladataim lesznek. Az infrastruk
túra fejlesztése fontos munka ott. Repülőterek, útépí
tés és vízellátás gondjainak megoldása lesz közelebb

ről a feladatom. Ezeket is az egyháznak kell megolda
nia, ha el akaija érni az embereket. Tfermészetesen -  
mint korábban Zimbabwében, itt is fogok szolgálni 
igehirdetéssel is, már tanulom a fidzsi nyelvet, mellyel 
megérthetjük egymást. Feleségemnek nincs külön 
„állása”, de szabadon foglalkozik majd főleg asszo
nyokkal, a ház körüli munkák szervezésével, kézi
munkára tanítással és neki kell majd gyermekeinket is 
„tanítani”, mert bár angol iskolába fognak járni, de a 
két tanterv közötti különbségeket, speciális tárgyakat 
otthoni munkában kell elsajátítaniok.

A Külmissziói Nap résztvevői sok új ismeretben 
gazdagodhattak amellett, hogy imádságukkal és sze- 
retetükkel indították el útjukra Bálintékat. Megtanul
hattak egy kánont is fidzsi nyelven, melyet buzgón 
énekeltek a .Jézushoz jöjjetek, megfáradtak... ismert 
kánon dallamára. Énekeljük mi is velük együtt:

„Yumi litimapim nem bilong God,
Em is sóim yum i gutpela rőt 
Litimapim nem bilong God. ”

Tóth-Szöllős Mihály

S'
Értékeink és mértékeink

Ezzel az összefoglaló címmel 
került sor idén, immár több év ha
gyományát követve, a lelkészfele
ségek és -férjek csendesnapjára. 
A csendesnapok mindig jó alkal
mat adnak arra, hogy az előadá
sokkal és beszélgetésekkel megis
merhessük egymás hitbeli tapasz
talatait és átérezhessük, hogy nem 
vagyunk egyedül, mert közössé
günk van Istennel és egymással.

A múlt, jelen, jövendő együtt volt

jelen az egybegyűlt idős, középkorú 
és fiatal papnék gyülekezetében. 
Maga a helyszín, a Deák téri Evan
gélikus Gimnázium léte is hálaadás
ra indít és buzdításra, hogy Isten 
meghallgatja a kitartó imádságot.

A bajorországi gyülekezetekből 
jött papné testvéreink, Kleefeldné 
(Erlangen) és Wintemé (Langen- 
zen), valamint a Gyógypedagógiai 
Főiskola professzora dr. Pálhegyi 
Ferenc előadásai és a csoportos

Pozvánka
Slovensky Komlói, má 250 rokov.

Na pamiatku vyroíia zalozenia mesta 24-ého aprfla 1996. od 9-ej hodine 
v kostole Evanjelickej cirkvi, ktorá bola zakladajúcou mesta, bude 

podakovacia bohosluíba v madarskom a slovenskom jazyku. 
Umiestime pamatnú tabufu na pamiatku evanjelického farára,

Jána Szarkóczkého, uíitefa Petra Mravika a na pamiatku tych evanjelickych 
80 rodín, ktoré zaloüli Slovensky Komlói..

Bohosluíbu bude konat’ biskup-predseda Macfarskej evanjelickej cirkvi 
D. dr. Béla Harmati, a biskup západného cirkevného distriktu Slovenskej 

evanjelickej cirkvi, Ivan Osusky.
Po bohosluzbe minister Skolstva Slovenska, Ivan Hudec v centre mesta 

odovzdá sochu od r. 1769 do r. 1780 v Slovenskom Komlóéi uf inkujúceho 
vedca-köaza Pavla Wallaszkého.

Na podakovaciu bohosluíbu vás srdeőne voláme a éakáme 
Evanjelická cirkev Slovensky KomlóS

Meghívó
Tótkomlós város 250 éves.

Ennek emlékére a várost alapító Evangélikus Egyház templomában 
1996. április 24-én 9 órai kezdettel

magyar és szlovák nyelvű hálaadó istentiszteletet tartunk és emléktáblát 
helyezünk el

Szarkóczy János evangélikus lelkész, Mravik Péter tanító valamint 
80 alapító evangélikus család emlékére.

A hálaadó istentisztelet szolgálatát D. dr. Harmati Béla a Magyarországi 
Evangélikus Egyház püspök-elnöke és Ivan Osusky a Szlovák Evangélikus 

Egyház Nyugati Egyházkerületének püspöke végzi.
A hálaadó istentisztelet után adja át Ivan Hudec szlovák oktatásminiszter 

Wallaszky Pál Tótkomlóson 1769-1780-ig szolgáló tudós evangélikus 
lelkész szobrát a város főterén.

Hálaadó ünnepségünkre hívjuk és várjuk:
A Tótkomlósi Evangélikus Egyház

megbeszélések gondolatébresztők 
voltak. A helyszűke miatt röviden 
csak néhány gondolatot emelnék 
ki.

1. Szükség van ránk: a férjünk
nek elsősorban, mint házastársra, 
aki meghallgatja őt, támogatja 
szolgálatában, biztosítja a háttért, 
a háztartást, annak tisztaságára, 
rendjére vigyáz. Másodsorban a 
gyülekezetnek, számukra a lel
készcsalád élete nyitott könyv, 
nem mindegy, hogy amit látnak, az 
taszítja, vagy vonzza őket.

2. Hivatásunk van: a legfonto
sabb, hogy férjünk hivatását el 
tudjuk fogadni, mint aki a legfon
tosabbat végzi, az evangélium hir
detését, Isten országának építését. 
Fontos, hogy ne akadályozzuk tár
sunkat munkájában. így lehetünk 
egy testté, elválaszthatatlan egy
séggé, közös céllal, Isten akarata 
szerint. Hivatásunk abban is áll, 
hogy megtaláljuk önmagunkat, le
hetőségeinket adott körülmények 
között.

3. Hivatásunk a gyülekezetben -  
ezekkel az igékkel világosodik 
meg: „Légy példa a hívőknek a be
szédben, a magaviseletben, a szere
iéiben, a hitben, a tisztaságban” 
(lTim 4,12) és „ Úgyfényljék a ti vi
lágosságotok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó  cselekedeteiteket, és di
csőítsék a ti mennyei Atyátokat” 
(Mt 5,16).

4. Fontossági sorrend: Először Is
tenhez kötődni személyesen 
„...keressétek először az Istennek 
országát, és az ő  igazságát és ezek 
mind megadatnak néktek” (Mt 
6,33). Szükséges a mindennapi 
reggeli csendességben elkérni az 
erőt, bölcsességet aznapra. Má
sodszor a férjünkhöz kötődni, 
eggyé lenni vele, időt szakítani ar
ra, hogy meghallgassuk, megbe
széljük közös dolgainkat. Ezután 
következnek a gyermekekkel és a 
gyülekezettel való kapcsolatunk.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Nem minden fajta szarka farka tarka, 
csak a tarka fajta szarka farka tarka...
Az ibafai papnak fapipája van, ezért az 
ibafai papi pipa papi fapipa...
Répa, retek, mogyoró, korán reggel 
ritkán rikkant a rigó...
Asztalon egy papír, papíron egy pap ír, 
így telik a papír...
Látod, a legrafináltabb nyelvtörőket is ki tudom mondani, ha nem 
is akármilyen gyorsan. Mégis vannak mondatok, melyekre olyan 
nehezen áll rá a szám:
„Bocsáss meg kérlek, én voltam a hibás!”
„Ne haragudj, többé nem teszem!”
A nyelvem már elég gyors, de a szívemen még jobbítani kell. Sze
retném!
Kérlek, segíts, Jóisten!

TEMPLOMI SÉTA -  KICSINYEKNEK

Jászol és csillag

Talán a legszebb ünnep a Karácsony. Legalábbis 
sok gyerek véleménye szerint. Ekkor emlékezünk 
Jézus születésére. Ezen az örömteli ünnepen az em
berek megpróbálnak egymásnak is örömet szerezni. 
Megajándékozzuk egymást, gyakran magunk készí
tette ajándékokkal. Karácsony egyik jelképe a já
szol. Egy másik jelkép a csillag, mely a betlehemi 
csillagra utal. Ez m utatta az utat a napkeleti böl
cseknek. De fénye túlmutat a karácsonyi ünnepe
ken. Január 6-án újra feltűnik a csillag. Ekkor van 
ugyanis az az ünnep, melyet egy furcsa, idegen szó
val Epifániának neveznek. Ez azt jelenti, megjele
nés. Honnan ez a fura név? Arra utal, hogy Jézus 
megjelent minden ember számára ebben a világban. 
Eddig a napig csak kevesen láthatták Őt. József és 
Mária, a pásztorok és a bölcsek, akik ajándékokat 
hoztak neki: aranyat, tömjént és mirhát, a legérté
kesebb kincseiket. Ezért nevezik Epifániát a H á
romkirályok ünnepének is.

De még egy eseményre emlékeztet bennünket ez a 
nap: Jézus megkeresztelésére a Jordán folyónál. 
Azelőtt keresztelte meg Keresztelő János Jézust, mi
előtt az nyilvánosan elkezdte hirdetni az embereknek 
az Isten országáról szóló örömhírt. Ezért is nevezzük 
a január 6-i ünnepet nemcsak Epifániának, nemcsak 
Háromkirályok ünnepének, de Vízkereszt ünnepé
nek is.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Hol járunk?
Ebben a játékban az általam közölt leírásból kell 

rátalálnotok arra a helyre, természetesen bibliai hely
színre, melyre a leírás illik. A  múlt héten már alkal
matok nyflt megtalálni egy helyszínt, most következik 
a második leírás. A vízparthoz közeli város Jézusnak 
is hosszabb ideig otthona volt. Halászokból lett tanít
ványai közül többen is itt éltek. A zsinagógát érdekes

módon egy idegen építette, aki így mutatta ki a zsidó
ság iránti szeretetét.

Kérlek, hogy megfejtéseiteket a lap dátumát köve
tő keddig adjátok postára!

JÁTÉKTÁR
A játékosok körbe ülve veszik körül egyik társukat, 

aki bekötött szemmel ül a kör közepén. Széke alá egy 
lehetőleg minél nagyobb kulcscsomót dobunk, erre 
kell vigyáznia. A többieknek az a feladatuk, hogy 
egyenként megpróbálják elcsenni a szék alatt heverő 
kulcscsomót. Ha az őr gyanús neszre lesz figyelmes, 
„állj” kiáltással ujjával a feltételezett tolvaj irányába 
kell mutatnia. Ha nem stimmel az irány, ő marad to
vábbra is a kör közepén. Ha viszont talál, helyet cse
rélhet a lebuktatott társsal.

Humorzsák
A  kisváros két rendőre járőrözés közben összetalálkozik a 

helyi lelkipásztorral. A  lelkész fején nagy gézkötés éktelenke
dik.

-  Hát magát mi Jelte, tisztelendő úr? -  érdeklődik az 
egyik rendőr.

-  Reggel bevertem a fejem a bojlerbe -  válaszolja a tiszte
lendő.

Kicsivel odébb megkérdezi a járőrtárs:
-  Te Józsi, mi az a bojler?
-  Mit tudom én! Nem járok templomba.

*

-  Tisztelendő úr! Ami magának évek alatt nem sikerült: 
a város lakóit rászoktatni az imádságra, azt a feleségének 
azonnal sikerült, amint megkapta a jogosítványát!

•
Pistikét elküldte a mamája, hogy hozzpn neki 10 deka 

naftalint a boltból Mire,qflaáx!ó elfelejteti ífiogy 'mit kell 
vennie. Azonban nem jött zavarba. Belépett a boltba, ille
delmesen köszönt:

-  Jó napot kívánok. Van itt kéznél egy Biblia?
A boltos nem értette, hogy a kisfiúnak miért kell a Biblia, 

de nagyon kíváncsi lett, hát gyorsan kerített egyet.
-  Miért kell neked a Biblia?
-  Tessék szíves lenni megnézni nekem, hogy hívják 

Jákóbnak a fiait!
A boltos megkereste, és sorolni kezdte:
-  Ruben, Simon, Juda, Lévi, NaftalL
-  Ez az! -  örvendezett a kisfiú. -  A naftalinból tessék ne

kem adni tíz dekát!

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

Az egyház és a környezetvédelem
A  közelmúltban 

jelent meg a Ma-\ 
gyár Környezetvén 
delmi Egyesület leg
újabb évkönyve,
amely szakított a 
régi hagyományok- 
kai, mert ezúttal az 
egyházi jellegű té
mákat sem nélkü-1 
lözL A  kiadvány
ban ugyanis egy ta
nulmány is találha
tó, amelyet az egye
sület főtitkára,
K á n t o r  S á m u e l  
írt „A  k ö r n y e z e t v é d e l e m  k é r d é s k ö r e  n é 
h á n y  e g y h á z i  d o k u m e n t u m ,  a l a p m ű  t ü k 
r é b e n ” cím m el A  tanulmány egyebek között foglal
kozik a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Szlová
kiai Evangélikus Egyház egy korábbi teológiai állásfog
lalásával. A  szerző megállapítja, hogy az Evangélikus 
Egyház nyitott a világ felé. Ismeri, figyelemmel kíséri az 
anyagi világ történéseit. Nemzetközi összefogás szervezé
sével és a világiak mozgósításával is kész közös erőfeszí
téseket tenni az emberiséget szorongató problémák felol
dására. Figyelemmel fordul a legújabb kori kihívás, a 
környezetszennyezés okozta gondok felé. Fontos lenne 
azonban, ha e kérdéskör rendszeresen jelen lenne az egy
házi élet minden területén, ha áthatná az egyházi tevé
kenység a mindennapi munka minden szféráját. Hasz
nos lenne, ha az egyházi közösségek folyamatos felada
tuknak tekintenék, hogy az igehirdetések, a hitokta
tások, az egyházi kommunikáció útján mindenütt ráéb
resztenék a hívő embereket a veszélybe került világ meg
m entésének szükségességére. A z etikai felelősség érzeté

nek erősítésével, összefogással, a keresztény emberek ak
tivizálásával szélesítsék a környezet védelméért tevékeny
kedők táborát -  írja a szerző.

Néhány további megállapítás a tanulmányból: A  Bib
lia szerint a Föld „átkozottá” lesz az ember bűne miatt, 
„tövist és bogáncsot hajt” de ezzel együtt veszélyes 
szennyezettségeket, nyomortanyákat és egyre pusztítóbb 
fegyvereket is kénytelen hordozni.

Századunkban olyan folyamatok indultak meg me
lyek hosszabb távon az emberiség és minden teremtett 
földi élet fennmaradását veszélyeztetik Ezek a veszélyek 
ma már jórészt szemmel láthatóak: a termőtalaj pusztu
lása, az elsivatagosodás, a föld, a víz és a levegő egyre 
súlyosabb szennyeződése, savas esők radioaktív hulla
dékok, nyersanyag- és energiaforrásaink fokozatos ki
merülése, állat- és növényfajták százainak kipusztulása 
stb. Valójában szándékos, felelőtlen, önző -  részben pe
dig tudatlanságból is eredő -  emberi beavatkozásról van 
szó. Csak egy cél lebegett az ember szeme előtt: „legyőz
ni a természetet”, és minél többet elvenni erőszakkal et
től az „ellenféltől". Am it aztán bűnös módon elrabol
tunk tőle, azt nagyrészt el is fogyasztottuk sokszor elpa
zaroltuk

Ma már csak egy lehetőségünk maradt: a sokszor ne-

F I A T A l o k  N A K

M iért tám adt fel K risztus?

„Ha Krisztus nem támadt fel, 
akkor üres a m i igehirdetésünk de 
üres a ti hitetek is. ” (lK or 15,14) 

Húsvét után még mindig pró
bálom feldolgozni a történteket. 
Pedig már hányadik húsvét ez, 
amit hittel, odafigyelve ünnepe
lek. És éppen ez az, ami most 
problémát okoz. Az egyházi esz
tendő periódusossága, a minden 
évben megünnepelt megszülető, 
meghaló és feltámadó Krisztus 
az emberben akaratlanul is kép
zettársításokat hoz létre.

A gimnáziumban tanultuk az 
egyiptomi, a babiloni történel
met, Ozirisz és Tammuz történe
teit a vallásukban, hittanórán 
hallottunk a kánaániták vallásá
ról. Baál és Astarté kultuszairól.

így nyilatkozik a témában H. 
Daniel-Rops is: „Az emberek tu
datában sok ezer év óta egy olyan 
Isten képe él leginkább, aki úgy 
hal m eg m int m inden ember, de 
feltámad, hogy megmutassa, ho
gyan lehet legyőzni a halált. ” Vé
leménye szerint, a nagy m íto
szokhoz hasonlóan, ez az ese
mény is az emberi szorongás leg
rejtelmesebb mélyével áll kap
csolatban, és ugyanarra a nyugta
lanságra ad választ. Az követke
zik tehát ebből, hogy a sírból 
életre kelt Krisztus történetét 
megannyi más mítoszhoz kell ha
sonlítani?

Mint a keresztény tanítás sok 
más eleme is, a feltámadás té
nyén alapuló hittétel az emberek 
lelkét régóta eltöltő várakozás
nak tett eleget. Ennek csak tisz
tátalan és ügyetlen megnyilatko
zásai voltak az egyiptomi és szír 
legendák elbeszélései. A tévedés 
ott kezdődik, amikor Jézus feltá
madását mindenki máséhoz 
akarják hasonlítani, amikor 
Ozirisz, Attisz és Adonisz vetély- 
társának akarják megtenni őt és 
az övékéhez azonos szintre he
lyezd!'.

Véleményem szerint, ha Krisz
tus feltámadása csupán emberi 
igény beteljesedése volna, akkor 
semmilyen hitről nem beszélhe
tünk. Az emberi várakozás nyil
vánvalóan nem magyaráz meg 
semmit. De menjünk tovább, vizs
gáljuk meg a tém át alaposabban.

Sokat meg lehet nevezni a 
„meghalt és feltámadt istenek” 
közül. A  legismertebb Ozirisz, az 
egyiptomi isten, aki át tudta ju t
tatni az em bert a sír sötét, szűk 
folyosóján. M ásutt meg 
Tammuzban bíztak, aki az Eufrá- 
tesztől jö tt a Földközi-tenger 
partjaira. Amikor a görögök itt

-  Baal is feltám adt -

újra rátaláltak, a vadkan által 
megölt ifjú vadásznak -  akit 
Aphrodité istennő feltámasztott 
i  azonos lesz a sorsa a szép és 
szenvedélyes Adoniszéval. Ismét 
másutt Attisznak, Kübelé férjé
nek vére folyik a frígiai folyók ta
vaszi vizével, és a beavatottak 
tisztelik őt eksztázisok és szörnyű 
csonkítások közepette. Majd ki
törő örömmel üdvözlik az isten 
feltámadását. Megint másutt a 
kis szarvas Dionüszosz Zagreuszt 
keresik az orfikusok Trákia vad 
erdeiben, hogy megismertessék 
az egész görög Kelettel a vad sze
relemre gerjedt nők által szét
marcangolt igazi férfit. Kitépett 
szívét Zeusz fogyasztotta el egy 
italban és az ott csírázik az isten 
ágyékában, hogy majd újból meg
szülessék.

Az, hogy ízisz, férje szétszórt 
testrészeit összeszedve, oly ke
servesen siratja az egyetlen 
hiányzót, mely őt megterméke
nyítette, vagy az a kötelesség, 
melynél fogva Attisz beavatottjá
nak fel kell áldoznia férfiasságát, 
többet jelent egy bizonyos ot
rombaságnál, amiben a primitív 
népek talán nem is annyira rom 
lottságot, mint ártatlanságot mu
tatnak. A  szexuális utalásoknak 
azonban határozott értelme van: 
nyilvánvalóvá teszik, hogy az így 
felidézett „feltámadás” eszméjé
nek is a gyökere egész egyszerű
en az életösztön, ez az emberi 
szívben rejlő parancsoló vágy, 
hogy felülmúlja egyedi, oly múíé- 
kony létét a nemzés által túlélve 
önmagát. M. F. C um ont e míto
szokban alapvetőnek látja a 
„nemzőerő” és az azt fokozó 
vágy kultuszát. Meg is jegyzi, 
hogy ezekben az elbeszélésekben 
„az első hely a nőt illeti meg”, 
mint aki az élet továbbadásának 
látható eszközlője, tehát a feltá
madás szimbolikus tényezője.

Egy másik, nyilvánvalóan még 
természetesebb tény is megmu
tatkozik a meghalt és feltámadt 
istenek misztériumainak legtöbb
jében: a növény tavaszi újjáéledé
se. Az em ber évről évre szemlél

heti ezt a jelképet, mint a szünte
lenül megújuló élet zálogát. 
Anatólia, Frigia, Szíria, sőt még 
az aztékok vallása is nagy fontos
ságot tulajdonított e ténynek. 
Attisznak egy fiatal fenyőfa volt a 
jelképe. Adoniszt „az óriás Anyá
ban szunnyadó mag”-nak nevez
ték. Kübelé volt az anya, a föld 
szimbóluma. A kikelő sarjak 
mindenütt a megújuló életet jel
képezték. Meg kell vallanunk, 
hogy bármilyen magyarázatot ré 
szesítünk is előnyben, mindkét 
esetben a keresztyén felfogás tel
jes ellentétét láthatjuk.

„Halál, hol a te győzelmed? H a
lál, höl a te fullánkod?” szól Pál 
örömteli kiáltása. De hozzáteszi: 

halál fullánkja a bűn...." (lK or 
15,55-56). E néhány szó mindent 
megmond az ember sorsáról. Le
győzve a halált, Jézus a gonosz 
erejét is megtörte. Jézus azt bizo
nyítja be, hogy bármekkora le
gyen is az emberi állapotunk nyo
morúsága és elvetemültsége, 
azon Isten ígérete szerint felül le
het emelkedni. Az Atya országa, 
melyben dicsőségesen fog ural
kodni, ugyanaz, mint ami „ben
nünk van”, mely előbb mustár
magként kel ki, majd ezerágú fá
vá lesz a szentek lelkében. A  fel
tám adott Jézussal való életközös
ség közreműködés abban a taní
tásban, melyet életében adott. 
Az, ami bennünk enged a bűn
nek, a halál felé tart, az élő Krisz
tusba vetett hit pedig az örökké
valóság felé. A  feltámadás nem 
csupán történelm i tény, megha
tározott helyen és időben végbe
m ent esemény. Az ember drám á
jának magyarázata is. Magunk
ban csak azt őrizzük meg eleve
nen, ami méltó arra, hogy létez
zék, mégpedig örökké.

A  feltámadás igazi üzenete pe
dig, hogy nincs értelm e Jézus ha
lálának, ha életünket a váltság- 
művéhez kötjük csupán. Többről 
van szó. Jézus él! Feltámadt, va
lóban feltámadt, hogy minden 
nap velünk lehessen a világ vége
zetéig.

N. D.

Közös imádság és találkozó taizéi 
testvérekkel

Hogyan lehetne a közösségi 
szellemet elmélyíteni közössége
inkben (mint ifjúsági csoport)?

Hogyan lehetünk nyitottak a 
környékünkön élő kívülállók, ide
genek vagy magányosak felé?

Milyen elkötelezettségeket vál

lalhatnánk fel saját egyházközsé
günkben?

Találkozzunk ÁPRILIS 26-án 
18.30-kor a Felsőkrisztinavárosi 
plébánián. Cím: XII., Apor Vil
mos tér 9. Érdeklődni lehet Sillye 
Miklósnál, tel.: 203-6573

hezen földeríthető és bonyolult természeti összefüggések 
ismeretében helyrehozni, ami még helyrehozható, és 
ezután felelősséggel irányítani a civilizációs fejlődést, 
harmóniában a természeti világgal.

Türelmes, széles körű társadalmi és nemzetközi okta
tó-nevelő munkára van szükség hogy az emberek milliói 
megértsék magukévá tegyék ezeket a sürgető feladato
kat. A z egyházakra is rendkívül nagy feladatok várnak 
Mindenekelőtt abban, hogy a hívő emberekben minde
nütt ébresszék és erősítsék a szeretetet, az etikai felelős
séget a veszélybe került világ iránt.

A  legutóbbi évtizedek a fejlődés örvendetes jeleit hoz
ták ezen a területen. Egyházi világszervezetek -  köztük 
az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövet
ség i s - é s  az egyházak is egyre nagyobb teret szentelnek 
ennek a sorsdöntő kérdésnek az igehirdetésben, tanítás
ban, az egyházi kommunikáció útján.

Lejegyezte: Kerékgyártó Mihály

SZÉPFALUSI ISTVÁN:

AHOGY BÉCSBEN  
M EGINDULTAM  I-H.

(Napló)

Az idei Könyvhét egyik szenzációja lehet Szépfalusi 
István memoárkötete. Irodalmunk XX. század végére 
újra cenzúramentes nyilvánossága előtt egy magyar 
fiatalember nem kényszerűségből, hanem családi kö
rülmények és opció folytán való „nyugatra-szakadá- 
sát” meséli el. Az elbeszélt időszak ugyan csupán a 
jéghegy csúcsát képezi: egy minden szempontból köz
érdeket szolgáló és sikeres pálya ívéből a kezdő kép
re összpontosít, de úgy, hogy azt sikerül a korra jel
lemző magyar tablóvá szélesítenie. Szépfalusi nem 
számít emigránsnak: nem menekült semmi elől, ha
nem privát sorsfordulatát, annak előnyeit és hátrá

nyait mérlegelve, felvállalt valamit. A  magán- és köz
életi eseményeket gördülékenyen előadó szöveg ki
bontakozó mondanivalója szerint: magyar sorsot — 
máshol! Ezt a másholt járja körül legjobban tulajdon 
élete és az 1945 utáni magyar sorsproblémák szem
szögéből ez a napló. Azt, hogy mennyire van messze, 
mennyire számit idegennek már a tőszomszédság, 
Ausztria is; továbbá, mennyire vált be az előbb csak 
megérzett, azután világosan kitűzött életcél színhe
lyeként, mint a magyar glóbusznak Erdélytől Brazí
liáig működésbe hozható műhelye. Lebilincselő ol
vasmányt és értékelendő írói teljesítményt nyújt egy
szerű olvasónak és közelmúltunk szakkutatójának 
egyaránt, mind a novellisztikus jelenetek beszédes kö
zelképeiben, mind a madártávlatként megnyíló tanul
ságokban.

Szinte felülmúlhatátlan az a megtalált módozat, 
ahogy könyvében Szépfalusi a személyes sorsfordulat
ba beleszövi a nagypolitika dokumentumait; mint to
vábbra is a budapesti sajtót is járató, nyomon követő 
olvasó — olyan sajtóidézetek és egyéb szövegek folya
matos reprodukálásával, melyekért fél könyvtárakat 
böngészhetne at a mai olvasó. S ami a legfontosabb: 
nem a szerző által meghatározott szövegkörnyezet
ben fejtik ki hatásukat, hanem egy-egy rég feledésre 
ítélt magán-szerda délután, privát-vasárnap közegé
ben robbannak. Igazi írói bravúr. így válik e könyv 
egyik lehetséges és hatásos körképévé az 1956-ot 
megelőző esztendőknek. A kötet aktualitását még fo
kozza az 56-os forradalom 40. évfordulója és a mille- 
centenárium egyaránt. Mint ahogy a kötet megmun- 
káltsága és dokumentumértéke révén minden bi
zonnyal tabu-vallomás és tanú-ébresztés lesz a jelen
kori magyar memorialisztika polcán. A kötetet szer
kesztette: Lászlóffy Aladár.

*

A mű 1996 Könyvhetére jelenik meg. A két kötet 
ára: 1568,- Ft (AFÁ-val).
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Értékeink és mértékeink
*

A résztvevő papnék egy csoportja

(Folytatás az 1. oldalról)
5. Nincsenek sémák, nem va

gyunk egyformák, különböző kö
rülmények között élünk, más-más 
környezetben (falusi, kis- vagy 
nagyvárosi környezetben, közegy
házi szolgálatban), mind más kihí
vást és lehetőséget jelent. Minden 
gyülekezetnek megvannak a sajá
tosságai. Bajorországban a gazda
sági helyzet lehetővé teszi, hogy a 
papnék döntsenek: feladják-e vilá
gi hivatásukat vagy sem.

A világi munka feladása ott is le
mondással jár, az ott természetes
nek vett második autóról, az éven
kénti utazásokról. Számolniuk kell 
azzal is, hogy a társadalmi munká
ban végzett szolgálat után nem jár 
nyugdíj, vagy csak nagyon kevés. Ez 
az életsorsa legtöbb idős papnénak 
is. Mégis boldogan és tudatosan vál
lalják és vállalták e szerepet. Néme
tországban korcsoportonként asz- 
szonyköröket, baba-mama köröket, 
pszichológiai segítő csoportokat in
dítottak be és működtetnek papné 
testvéreink vezetésével.

Itthon más a helyzet, mások a 
körülmények. A  papi, papnéi hiva
tást nemcsak gyülekezetekben, 
közegyházi szolgálatban lehet vé
gezni, hanem pl. szociális gondozó
ként, lakótelepi körülmények kö
zött, világi munka mellett is, ahogy 
papné testvérünk mondta: „Uram 
te menj előttem, ahová küldesz és én 
követlek”. Isten csodálatosan meg
áldja az ilyen szolgálatot. Nyugdí
jas papné testvéreink testi gyenge
séggel, sokszor magánnyal küsz
ködve élik életüket, de csodálato
san betöltik idős kori hivatásukat, a 
fiatalabb papnőkért, a gyülekeze
tért és egyházunkért mondott 
imádságaikban. Támogassuk, láto
gassuk őket lehetőségeink szerint, 
gazdag élettapasztalataik haszno
sak lehetnek számunkra is.

A szeretet leleményessé tehet 
bennünket arra, hogy felismerjük: 
adott helyünkön mire van a legna
gyobb szükségük, hogy erősíthes
sük a testvériség, az összetartozás, 
a szeretet megélését környeze
tünkben. Lehetőségeink vannak 
most is a cselekvésre, amikor hall
juk pl., hogy a sárszentlőrinci gyü
lekezet támogatásával a Népfőis
kolán munkanélküli asszonyok 
számára szövőműhelyt hoztak lét
re. Nehézségeik vannak a szőtte
sek értékesítésével. Gondoljunk e 
lehetőségre, ha meg akarunk vala
kit ajándékozni. Vannak kis gyüle
kezetek, ahol a kántorszolgálat 
nincs megoldva. Volna jelentkező, 
de még bizonytalan, hogy a több 
ezer forintos kántortanfolyam dí
ját elő tudják-e teremteni. Szükség 
volna összefogásra anyagi támoga
tásuk érdekében.

Az együttlét során egy szituáci
ós játékban a papnéktól elvárt fel
adatokat és azok megoldásának 
lehetőségeit mutatta be a papnék

egy csoportja. A találkozót színe
sítette a pestszentlőrinci kedves 
hittanosok pantomim játéka, a 
„Kezek szolgálata” címmel. Isten 
kinyújtotta kezét, átöleli a világot, 
de a világ keresztre feszítette a ke
zeket, mégis tárt karokkal vár, 
döntés elé kerülünk, el lehet uta
sítani, vagy be lehet fogadni őt. Az 
együttlétnek keretét a nyitó áhítat 
Mk 12,41-44 és a záró áhítat 
2Móz 3,14 úrvacsoraosztással ad
ta.

Köszönjük D. Szebik Imre püs
pök köszöntő szavait, valamint a 
csendesnap szervezőinek, közre
működőinek, háziasszonyának, se
gítőinek, a fordító papné testvére
inknek áldozatos munkáját, és Is
ten gazdag áldását kérjük életükre 
és szolgálatukra. Szeretettel emlé
keztünk meg azokról is, akik be
tegség vagy munkájuk miatt nem 
lehettek jelen, akik éppen úgy kö
zösségünkhöz tartoznak, mint 
azok, akik eljöhettek.

Rőzse Istvánná dr.

Köszöntjük Csizmazia Sándor igazgató-lelkészt
Meghitt, csendes házi ünnepség 

keretében köszöntötték a Sarep- 
ta-Budai Szeretetotthonban Csiz
mazia Sándor lelkészt, az intéz
mény igazgatóját, 70. születésnap
ján. Korábban Nyíregyházán lett 
már a szeretetszolgálat munkása, 
amikor az Elim Egészségügyi Gyer
mekotthont vezette. 1986-ban szólí
tották a Budai Szeretetotthonok 
élére, azóta végzi a diakóniai mun
kát sérült gyermekek és idős öregek 
között a hűvösvölgyi otthonokban.

Egyházunk vezetősége köszönte 
meg eddig végzett szolgálatát és 
kívánta Isten áldását, egészséget 
és jó erőt további működéséhez.

Az otthon dolgozói és lakói szere
tetteljes köszöntéséhez lapunk ha
sábjain is csatlakozunk, áldást kí
vánva életére és szolgálatába. . ,

A Teológia Egyházzene Tanszéke 
ZENES ÁHÍTATOT rendez 

1996. április 25-én, csütörtök este 
6 órai kezdettel

a zuglói gyülekezet templomában 
(Bp. XIV., Lőcsei út 32.) 

Közreműködnek a teológia zenei 
együttesei,

valamint orgonát és harmóniumot 
tanuló hallgatók.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

r  i—
SAJTÓVASÁRNAPI SAROK

Egy újságíró, ha „világi”...
Nem is tudom igazából, ho

gyan mutathatnám be magamat, 
ha valaki megkérdezné, mit ke
res nevem az Evangélikus Élet 
hasábjain. Világi újságíró, aki 
egyházi lapban is ír? Világi és 
egyházi újságíró egy személy
ben? Azon túl, hogy számomra 
kissé furán hangzik az előbbi jel
ző, meggyőződésem: felesleges e 
megkülönböztetés, hiszen a cik
kek megírásához túlnyomó 
többségben újságíróra van szük
ség, jelző nélkül. Az általam mű
velt műfajok: tudósítások, inter
júk, glosszák pedig szakmailag 
ugyanolyan feladatot jelente
nek, mint a nagy példányszámú 
országos hetilapnál, ahol egyéb
ként dolgozom.

Ám azért mégis van különb
ség. Elsősorban a témákban, de 
talán a hangvételben is. Szelí- 
debb, konvencionálisabb han
gon kell (?) szólni, mert ha nem 
úgy történik, szegény szerkesztő 
kapja a feddő leveleket az újság
író helyett: ejnye, már az egyház 
is...? (A pontok helye tetszés 
szerint kitölthető). No, nem 
mintha a szerkesztő amolyan 
ideges típus lenne.

Egy alkalommal még kívülál
lóként, csak olvasóként némi bí

rálatot mondtam a lapról, mire 
azon vettem észre magam, hogy 
beválasztottak a szerkesztőbi
zottságba. Gondolom, nem ju
talmul, hanem olyan alapon: ne 
csak beszélj, hanem csináld is! 
Bevallom, először kissé tartot
tam attól, hogy egyetlen „világi
ként” ülök majd annyi pap és 
teológus között, jaj... Elmond
hatom azonban, igen kellemes 
meglepetést ért. Egyrészt abszo
lút tárgyszerű munka folyik: lap- 
csinálás. Másrészt viszont rend
kívül oldott, baráti hangulat 
uralkodik a „szerk. biz.” ülése
ken. Az eltelt idő alatt nagyon 
sokat tanultam, néha valóságos 
kis egyháztörténeti szeminárium 
hallgatója lehetek. Igaz, szigorú 
szerkesztőnk az elkalandozókat 
előbb-utóbb visszatereli a tárgy
hoz. Azt is kétszer meggondolja 
bármelyikünk, hogy csak úgy be
lemerengjen a levegőbe: ez kel
lene, amúgy kellene... Mert már 
le is csapott rá a főnök: írd meg 
három flekkben, jövő péntekre! 
De így van ez jól, mert amióta a 
világ a világ, a cikkek írói szere
tik a legutolsó pillanatban leadni 
írásaikat, szeretik mindig bő
vebb lére ereszteni mondaniva
lójukat, mint szükséges. A  szer

ző tehát ír, a szerkesztő pedig 
húz, mint mindenütt.

Megfigyeltetn valamit: már 
többször is előfordult, hogy a la
punkban nyilatkozó egyházi 
tisztségviselők sokkal gömbö
lyűbben, simábban fogalmaz
nak, mint ahogyan ezt világi új
ságban tennék, vagy teszik. Va
jon miért? (Sejtésem persze 
van.)

Azt nem tudom megítélni, 
jobb lett-e a lap azalatt az egy év 
alatt, mióta szerkesztőbizottsá
gunk is hozzáadja ötleteit. Re
mélem, igen. De higgyék el -  ezt 
csaknem negyedszázados újság
írói tapasztalat után mondom -, 
nagyon nehéz ennyi kívánalom
nak megfelelni, mint amennyit 
az Evangélikus Élettel szemben 
támasztanak olvasói. Egyszerre 
kell „hivatalos” egyházi lapnak 
lennie, a gyülekezetek életét be
mutatni, lelki útmutatást adnia, 
ugyanakkor a mai keresztény 
ember társadalmi és etikai prob
lémáinak kulcskérdéseiről is 
szólnia. És mindezt négy olda
lon. Úgyhogy egy év után el
mondhatom: mégiscsak kön
nyebb „világi” újságírónak 
lenni...

Újlaki Agnes

Mint a kisgyermekek...
Alsós hittanosaimmal tábo

roztunk egy piciny tolnai falu
ban. Néhányan a „fiaim” közül 
felvették a kapcsolatot a hasonló 
korú falubeli srácokkal, és meg
beszélték: csütörtökön délután 
találkozunk a faluvégi réten, 
hogy sor kerüljön minden idők 
egyik legjobban várt sportese
ményére, amikor a tábor labda
rúgó válogatottja összeméri tu
dását a falu legjobbjaival. A ko
moly megállapodásban az is sze
repelt, hogy mindkét csapat egy- 
egy felnőttet állíthat a kapuba. 
Meghatott ez a kikötés, mert jó 
érzés, ha gondolnak az emberre.

' A 'Csütörtökig 1 hátralevő időt 
szinte teljesen meghatározta a 
készülődés. Mindenki komoly 
elszántsággal trenírozott, s egyre 
folyt az esélylatolgatás. Azután 
eljött a nagy pillanat: A „nap hő
sei” a többi táborlakó és néhány 
falubeli biztatása kíséretében ki
futottak a pitypangos gyepre, 
hogy mindent megtegyenek az 
ügyért, a győzelemért. De akkor 
történt valami...

A  másik kapuban álló huszon
éves felnőtt elkezdte sorra -

nyilvánvalóan készakarva -  
beengedni a gólokat. 3-0-nál a 
falubeli gyerekek már szemmel 
láthatóan csalódottan, megszep
penve álltak fel középkezdés
hez, de az enyéimen is látszott, 
hogy így nem esik jól a vezetés. 
Bevallom, nagyon dühös lettem. 
A szünetben odamentem, hogy 
beolvassak neki: „Hogy képze
led, hogy a bohóckodásoddal 
tönkreteszed a munkájukat?” 
De hát csak játék...” hangzott a 
felelet.

Lehet, hogy a felnőtté válás 
határát jelző kő ez a „csak”? 
Ami a gyermeknek örömteli, 
csodás, értékes, az a felnőttek
nek már csak „csak”?

Két év óta közlök az Evangé
likus Élet gyermekrovatában já
tékos feladványokat. Azóta sok
száz levél érkezett gyerekektől, 
akik bámulatos bibliaismerettel 
és hangyaszorgalommal fejtik 
meg a néha lelkész kollégák által 
is megfejthetetlennek jósolt rejt
vényeket. De bevallom őszintén, 
különösen nagy örömet okoz, 
amikor a beérkező levél feladója 
felnőtt. Amikor felnőttek nem

röstellik vállalni gyermekségü
ket.

Egyszer egy nagymama azért 
ragadott tollat, mert röviddel azu
tán, hogy unokája bedobta a meg
fejtést tartalmazó levelet a posta
ládába, kirabolták a postahivatalt. 
Rendőrök, felfordulás, meg ami 
még ilyenkor szokásos... A levél
író arra kért, hogy ha ezért esetleg 
később ért be a megfejtés, tegyek 
ez alkalommal kivételt, és ne von
jak le érte pontot. Hisz a hibát 
nem unokája követte el.

Felnőtt fejjel tán mosolygunk 
ezen. Azért a levelezőlapért ek
kora felhajtás? Hiszen az „csak” 
a gyerek egyik megfejtése. Mi 
múlik azon az egy ponton? Ez 
úgyis „csak” játék.

De jó, hogy nem minden fel
nőtt gondolja így! De jó, ha a 
Bibliával való ismerkedést, a já
ték örömét felnőttek is tudják 
gyermekien komolyan venni! Ta
lán ez is egy kicsiny lépés lehet a 
jézusi intés megtartása felé?: 
„Ha olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek... ”

„Feri bácsi” 
(ifi. Cselovszky Ferenc)

R EG IO N Á LIS PR E SB IT E R I CSEN D ESN A PO K

„Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra”
Ez a gondolat adta a mottóját annak a regionális 

presbiteri csendesnapnak, amelyet március 23-án ren
deztek Győrött. Az egyházmegye északi és keleti ré
szén fekvő gyülekezeteket felölelő csendesnapon, 
mintegy száz gyülekezeti tisztségviselő jelent meg.

A program a győri Öregtemplomban áhítattal kez
dődött, amelyen Kiss Miklós mosonmagyaróvári lel
kész hirdette Isten igéjét lK or 15,58 alapján. Igehir
detésében három kulcsszóra helyezte a hangsúlyt, 
amelynek minden -  az Úr aratásában szolgálatot vál
laló -  tisztségviselő munkájárá jellemzőnek kell len
nie. Hűség a szolgálatban, bizalom a presbitertársak és 
a lelkész iránt, valamint alázat Isten előtt.

A  csendesnap az evangélikus általános iskola dísz
termében folytatódott, ahol elsőként Jankovits Béla 
esperes adott átfogó tájékoztatót a zsinati munkáról, 
külön kitérve a presbiteri szolgálatra vonatkozó tör
vényrészekre.

Szabó György egyházmegyei felügyelő egy Luther- 
idézet alapján arról szólt, hogy a presbitert nem önös 
érdek, hanem a közösség érdeke vezeti munkájában. 
Életének középpontjában Isten igéje áll, döntéseiben 
pedig az irányító, szolgáló, testvéri szeretet munkál. 
Sajnálatos, hogy az utóbbi időben nem nevelődtek, 
nem neveltünk munkatársakat.

Kebelei Ferenc megyei felügyelőhelyettes a presbi
ter végrehajtói munkájáról szólt. Hangsúlyozta, hogy 
abban az új helyzetben, amelybe egyházunk került, 
roppant módon megnőtt a gyülekezetek tisztségvise
lőinek felelőssége és feladata. A hatékonyság javítása 
érdekében a 24-ik órában vagyunk, hogy a középko
rúak generációját bevonjuk a munkába. A szolgálatra 
való hozzáállásra Jézus adott példát, aminek ismér
vei: önzetlenség, bizakodás, alázat.

Utolsó előadóként Lackner Pál espereshelyettes 
beszélt a presbiter spirituális feladatairól a gyüleke
zetben. Melyek azok a területek, ahol a presbiterek 
szolgálatot vállalhatnak? Az igeszolgálatot, látoga
tást, imádkozást, az istentiszteleti liturgiában való 
részvételt sorolta ide az előadó.

A négy előterjesztést fórum követte, amelyen részt
vevő presbiterek fejthették ki gondolataikat a hallot
takról.

Az ebédszünet után a gyülekezetek küldöttei egy
más után mutatták be gyülekezeteiket és szóltak örö
meikről, gondjaikról, terveikről. Mindegyik beszámor

A címben szereplő ige fényével gyújtott reménysé
get Reisch György, Dunaújváros-Kisapostag lelkésze a 
Bács-Kiskun Egyházmegye presbiteri csendesnapján, 
ahol 170-en vettünk részt a nagy Kiskőrösi Gyüleke
zet még nagyobb vendégszeretetében.

Két előadás hangzott el, melyeket szépszámú hoz
zászólás tett teljessé.

Az első előadásnak a címe: AZ EGYHÁZ EGY
SÉGE -  EGYSÉGES EGYHÁZ. Káposzta Lajos es
peres szavai szerint ez nem csupán szójáték, hanem 
feladatunk is. Jó lenne ismerni azokat az érzéseket, 
amelyeket akkor éreztek presbitereink, amikor annak 
idején elmondták a presbiteri esküt saját templomuk
ban!? Mit sikerült átadni elsősorban a családokban és 
a gyülekezetekben mindebből? Mi az életünk csúcsa? 
Elszoktunk attól, hogy hétköznapjaink csúcsa a vasár
nap, vasárnapjaink csúcsa az istentisztelet legyen. Ezt 
kellene újra érezni és éreztetni, hogy le ne ragadjunk 
a nosztalgiázásnál, a „bezzeg régen...” emlegetésé
nél.

Mit jelent jót tenni? Luther szerint: cselekedni az 
egyházért. „Hagyd örökül, ha kihúnysz ...” -  írja Köl
csey. Mi vagyunk az örökösök és az örökbe hagyok is. 
Ha a gyermekek elszakadtak, az a mi bűnünk is. Mert 
eltávolítottuk személyes életünkből az Istent. Re
ménységünk azonban, hogy nem veszítettük el. A hit 
és élet összetartozik. Nincs múlt nélkül jelen. A gyer
mekeknek mindenkor abban a tudatban kell felnőni, 
hogy a családnak Mennyei Atyja van. Vajon beszé
lünk-e úgy a Bibliáról, hogy az Isten szava? Luther 
szerint a praxis pietatis, a gyakorolt keresztyénség a 
fontos.

A németeknél létezik egy lelki irányzat: Légy 5 per
cig csendben! Hatalmas imádkozó múlt előzte meg a 
reformációt is. A kiskőrösi imaház falán olvasható ez

lóban összecsengtek a közös gondok: anyagi lehetősé
gek beszűkülése, fiatalok és középkorúak távolmara
dása a gyülekezeti élettől és a vasárnapi igehallgatás 
igényének csökkenése.

A  regionális presbiteri csendesnap úrvacsoraosz
tással fejeződött be.

Kiss Miklós

az ige: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 
8,31) Keresztek veszik körül ezt a felírást. Ezek a vál
lalt keresztek teszik hitelessé ma is ezt a mondatot.

Az esperes szavainak mintha csak folytatása lett 
volna Szabó Vilmos, espereshelyettes EGY TEST -  
SOK TAG címmel tartott előadása. Nem vagyok 
egyedül. -  Ez a tudat erőt ad. Naponkénti feladat, 
hogy amikor én vagyok erősebb, én hordozzam a má
sikat. Egy tapasztalt lelkész ezt a biztatást mondta: Az 
egyházi költségvetésnek mindig van egy rubrikája, 
amit csak mi tudunk, a remény. Lehet, hogy egy-egy 
tervünket porba ejti Isten, hogy tanítson minket, hogy 
jobban tudjunk figyelni az örök tervre.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyház idegen 
test a világban. Közös felelősségünk van presbiterek
nek és lelkészeknek. Vállalnunk kell egymást! A nyi
tottság aranyszabálya közös szolgálatunknak.

A hívők élete a hitetlenek bibliája! Ezt a bölcs 
mondást magunk is tapasztalhatjuk. A  presbiteri és 
persze a lelkészi eskü is hűséges életre hív.

Ha elbizonytalanodunk, utazzunk egy kicsit vissza a 
történelembe! Erősödjünk mások hitén, példáján! 
Egy elgondolkodtató hozzászólás szerint a Szovjet
unióban 1980-ban egy 40 ezer lakosú városban az is
tentiszteleten a nagy létszámú gyülekezetben senkinél 
nem volt énekeskönyv, de mindenki énekelte, ismer
te az utolsó strófáig az énekeket. Otthon, a családban 
tanulták meg. Amikor 7 év alatt több száz lelkészt vé
geztek ki a Szovjetunióban, asszonyok szolgáltak. Lu
ther Kis Kátéját kézzel írták le és mint családi kincset, 
hagyták tovább az utódokra. Ha eljutnánk mi is idáig, 
akkor nem fenyegetné az egyházunkat sem a szektá- 
sodás, sem az elvilágiasodás.

Gondolatdarabkák ezek csupán egy sokakat gazda
gító napról, melynek záróakkordja Szabóné Piri

Zsuzsánna, kiskőrösi lelkész áhítata volt. Pál szavai 
hangzottak fel az Ef. 5,1-2 és 8-9 versekből. Legyetek 
Isten követői... Járjunk szeretetben! így buzdított 
minket ez a nap. Hiszen ahogyan elhangzott, az a jó 
lelkész, akit elfogadnak. Az a jó gyülekezet, aki elfo
gadja a lelkészét, mert a szeretet sok vétket elfedez.

Nagy Veronika

Levelet kaptunk Brazíliából, Sao Paulából, Bolla Árpádék- 
tól. Címzettjei valamennyien, mi vadunk, ezért teljes egészében 
közreadjuk. (Szerkesztő)

Sao Paulo, 1996. március 28.

Kedves otthoni barátaink!
Mindnyájunk nevében nagyon köszönjük figyelmü

ket! Jólesik megtapasztalni, hogy gondolnak ránk, pe
dagógiai jelzetekkel, szemléltető eszközökkel, óvodá
soknak való bibliai anyagokkal, kazettákkal, munká
jukról készült fényképekkel.

A  17 millió lakosú Sao Paulóban brazil-magyar 
óvodát nyitni nem könnyű. Óriások a távolságok, így 
két-három órás útra naponta nem vállalkozhat gyer
mekével a szülő, ezért csak egy bizonyos körön belül, a 
hozzánk viszonylag közel lakó magyar gyerekekre szá
m íthatunk Ezeknek száma azonban minimális, így 
kezdettől fogva brazil gyerekek felvételére is gondo
lunk Mindnyájuk felé szeretnénk Krisztus szeretetével, 
a keresztény misszió felelősségével fordulni.

A z Óvoda helyiségeinek kialakításával elkészültünk 
Felavatása április 20-án lesz Martin Hiltel brazíliai 
evangélikus püspök szolgálatával.

A z óvónői állásokra pályázatot írtunk ki, ketten 
máris jelentkeztek

Óvodánk ötven gyereket tud fogadni, de számítunk 
arra, hogy az első időben kis létszámú lesz.

Semmiféle külső anyagi támogatásban nem részesü
lünk Óvodánkat kis magyar evangélikus gyülekeze
tünk és a gyerekek szülei tartják majd fenn.

Isten áldja meg további szép munkájukat!
Mindnyájukat sok szeretettel köszöntőm.
Külön is megköszönve a rendszeresen megküldött 

Evangélikus Életet és a Lelkipásztort. M i n d k e t t ő  
o l y a n  i t t  s z á m u n k r a ,  m i n t  a f r i s s  v íz  a 
s i v a t a g b a n  v á n d o r l ó n a k .

Bolla Árpád 
lelkész

A
„Világosságom és segítségem az Ur, kitől félnék?”
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Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az énjuha- 
im hallgatnak a hangomra, és én ismerem ókét, ők pe
dig követnek engem, én örök életet adok nekik. Jn 10,11 
27-28

VASÁRNAP Jézus Krisztus mondja: Higgyétek, hogy 
mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjá
tok, és meg is adatik nektek. Mk 11,24 (Ézs 49,8; Jn 
10,11-16(27-30); lPt 2,21b-25; Zsolt 136). Jézus minden 
kétséget el akar oszlatni az imádság meghallgatása felől. 
Aki maga sem bizonyos afelől, amit kér és afelől, hogy va
lóban megadhatja azt az Úr Isten, az hogyan várja, hogy 
meghallgatásra találjon?! Ha a gyarló földi atyák teljesítik 
gyermekeik kérését (Mt 7,9-11), mennyivel inkább for
dulhatunk teljes bizalommal mennyei Atyánk felé.

HÉTFŐ Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a 
békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják se
gítségül az Urat. 2Tim 2,22 (2Krón 30,18-19; 5Móz 
18,15-19; lPt 1,22-2,3). Nincs könnyű helyzete a fiatal 
Timóteusnak, akinek meg kell küzdenie az őt körülvevő 
tévtanításokkal és önmaga kívánságaival is. Ha egyedül 
marad, nem lehet győztes ebben a harcban. Azokkal kell 
szövetséget kötnie, akik az Úrban élnek keresztyén éle
tet. Mindannyiunknak szükségünk van a közösségre. Az 
otthon olvasott ige vagy a rádióból hallható istentiszte
let hasznos, de a Szentlélek közösséget teremtett pün
kösdkor, és ez közösségi helyeken élhető meg.

KEDD Hogyan fér össze Isten temploma a bálványok
kal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk. 2Kor 6,16 
(Józs 24,23; Mt 26,31-35, lPt 2,4-10). Sok templom 
van, amely szinte üresen áll. Sok ember-templom él be
lül üresen ebben a világban, és egyre több nem „műkö
dik” rendeltetésének megfelelően. így előbb-utóbb „ro
mossá” lesz, és már senki nem fog gyönyörködni benne. 
Mi az élő Isten temploma vagyunk. Ez kötelez. Nem le
hetünk méltatlanok azáltal, hogy bálványunk van.

SZERDA A szeretet együtt örül az igazsággal. lKor 
13,6 (Préd 7,29; Jn 21,15-19; lPt 2,11-17). Az igazság 
sokszor fájdalmas. Az igazság valakinek pillanatnyilag 
nem látszik örvendetesnek. Am a szeretet öröme az

--------------------- \
igazság felett nem is kárörvendő öröm, hiszen akkor I 
már nem lenne szeretet, és hová is lenne az öröm?!

CSÜTÖRTÖK Odament Jézushoz egy leprás, aki kö
nyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: „Ha akarod, 
meg tudsz tisztítani.” Jézus megszánta, kezét kinyújtva, 
megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj 
meg!” És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. 
Mk 1,40-42 (Zsolt 81,8; Ez 34,23-31; lPt 2,18-25). Ma 
is százezrek szenvednek a leprától, de számtalan más 
betegség is van (AIDS, Ebola), amelyben szenvedők se
gítségre szorulnak. Legalább ennyi ember szenved lelki 
tisztátalanság miatt, és vár egy igazi jézusi érintésre, 
hogy meggyógyuljon testi-lelki nyomorúságából. Ez a 
leprás felismerte, hol talál segítséget; Jézushoz ment. 
Ma is ez a megoldás.

PÉNTEK Amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy 
a világgal együtt el ne vesszünk. lKor 11,32 (2Móz 
34,6-7; Zsid 13,12-16; lPt 3,1-7). Az Úr már itt a földi 
életünkben ítél minket. Nem haraggal és rosszindulat
tal, nem azért, hogy elveszítsen, hanem éppen azért, 
hogy a végső ítéletkor ne kárhozat legyen a részünk. 
Egyben figyelmeztet bennünket ezáltal arra is, hogy fe
lelősebben gondoljuk meg következő lépéseinket. A 
bátorítás az ítélet elfogadására az lehet számukra, hogy 
Isten nem fattyákként, idegenekként bánik velünk, ha
nem gyermekeiként.

A  U A W

A JÓ NYÁJ
Jn 10,1-6

SZOMBAT  ̂Az írás ezt az evangéliumot hirdette Ábra- I 
hámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.” I 
Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahám- I 
mai. Gál 3,8-9 (lMóz 49,25; ApCsel 20,17-38; lPt I 
3,8-12). Reménytelenség ellenére is reménykedem -  I 
olvasom egy kis képen, mely egy apró virágot ábrázol I 
kiszáradt, szikes talajon. Ám azt gondolom, valójában I 
Ábrahám hitét ábrázolja, aki minden ellenkező jel elle
nére hitt az Istennek, amikor fiat ígért neki. Ebből a hit
ből nagy nemzet származott, és ennek láncolatában 
született az a Jézus, aki e világ Megváltója lett. Ám áb
rázolja, testvérem, a te életedet is, ha ebben a remény
telenségtől száraz világban az élő Istenben bízol.

Megyaszai Enikő

HM
ELŐ VIZ

Még ma
„Mert Isten igéje élő és ható, éle

sebb minden kétélű kardnál, és át
hatol az elme és a lélek, az ízületek 
és a velők szétválásáig és megítéli a 
szív gondolatait és szándékait. Nin
csen olyan teremtmény, amely rejtve 
volna előtte, sőt mindenki mezítelen 
és fedetlen az ő  szeme előtt. Neki 
kell majd számot adnunk.” (Zsid 
4,12-13.)

Isten igéje jelen van ebben a vi
lágban, él és hat. Hiszen szerte a 
földön számtalan nyelven szól az 
ige, hirdettetik az evangélium, 
amely a kőszíveket hússzívekre 
cseréli át és elindítja az embereket 
a szeretet útján. A feladat végre
hajtásában az ige élesebb minden 
kétélű kardnál. Nem maradhat 
előtte rejtve semmi, ami az ember
ben van. Sem az elme, sem a lélek, 
amit mi kezeinkkel megfogni nem 
tudunk és szemeink számára lát
hatatlanok. S a kétélű kard feltárja 
a csontok között megbúvó ízülete
ket és a velőket is, amely az ember 
bensőjében még a csontokon is be

lül rejtezik. Hogyan lehetséges ez? 
Úgy, hogy Isten igéje félelmetesen 
egyenes beszéd, amelytől eltérni 
sem jobbra, sem balra nem lehet. 
Mint a kard éle, olyan egyenes ha
tárt szab a jó és a rossz között. Jó 
az, ha valaki szereti Istent teljes 
szívéből, teljes leikéből és teljes el
méjéből. A Teremtőt csak így lehet 
szeretni, mert rossz az, ha valaki 
azt gondolja: ma még így is megva
gyok, azután majd holnaptól telje
sen szeretem az Istent. Továbbá jó 
az, ha valaki úgy szereti a feleba
rátját, mint önmagát. Mert az azt 
cselekszi az emberekkel, amit sze
retne, hogy vele is tegyenek. És 
rossz az, ha valaki azt gondolja: 
ma még egy kicsit csak magammal 
törődöm, azután holnaptól majd 
odafigyelek másokra is. S végül jó 
az, ha az ember szívének gondola
tait a Lélek gyümölcsei töltik ki: a 
jóság, türelem, önmegtartóztatás 
és a szeretet. És rossz az, ha a szív 
szándékait a test kívánságai vezér
lik.

Nincs tehát olyan teremtmény, 
amely rejtve volna Isten előtt, és 
nincs olyan ember, aki bármit is 
eltitkolhatna az ő szeme előtt. 
Sőt, egykor neki kell majd számot 
adnunk. Azon a napon a testté 
tett Ige fog megítélni bennünket. 
S akik a rosszat cselekedték, 
azoknak osztályrésze az örök kár
hozat lesz. S akik pedig a jót cse
lekedték, azok részesednek az 
örök mennyei boldogságban. Szá
munkra örömhír az*, hogy - nem 
kell félnünk az ítélettőit M ért b á í 
Isten előtt nincsen igaz ember 
egy sem, Testvérem, te csak bánd 
meg bűneidet, és fedd fel önként 
magadat még ma őelőtte. Állj 
Krisztus elé még ma ezzel az 
énekkel: Szívemet neked adom, 
bár telve van bűnnel és gonoszság
gal, és nem ékesíti hit és jóság. 
Mégis fogadj magadhoz Jézusom, 
mert tudom, értem is meghaltál. 
Moss meg szent véreddel és vedd el 
bűneimet, hadd legyen az én szí
vem is neked kedves ajándékul, ám  
elhoztam eléd, fogadd sajátodul 
(319. sz. ének).

Veperdi Zoltán

Jézus szavaiból a jó nyáj tűnik 
elő. Ez tartozik hozzá. A jó pász
torhoz jó nyáj tartozik. A nyáj tag
jai egyenként nem feltétlenül 
kitűnőek. Akitől közösségük jó 
lesz, az a jó pásztor. Problémás 
volna egy olyan pásztor személye, 
aki bár nagyon is megfelel felada
tának, nyája mégis csapnivalóan 
rossz. Valós probléma viszont egy 
nyáj széthúzása, szófogadatlansá- 
ga. Ami bizonyos a szerepek kö
zött, az azt mutatja, hogy a jó pász
tor ma is jó pásztor, a nyáj, a léte
ző nyáj pedig jóvá lehet a pásztor
iás elfogadása árán ma is. A szere
pek nem felcserélhetők. Mi a nyáj 
vagyunk. Jó esetben jóra törekvő 
nyáj. Jézus a Jó Pásztor, aki még 
az ajtó szerepét is felvállalja. Rajta 
keresztül van bebocsátás, ha tet
szik, kibocsátás, a szűk kapun ke
resztül a füves legelőkre. Őmiatta 
van megtartatásunk, megőrzésünk 
kiontott vérétől, oly módon, ahogy 
az áldozati bárány vérével bekent 
ajtó is védelmet nyújtott Egyip
tomban az elsőszülött gyermekek
nek.

A tolvaj, a rabló alakja is hatá- 
rörótt jegyeket hordoz magán, 
még akkor is, ha személyiségét, 
személyiségi jogait védő rejteké- 
ben bízik. Áprily Lajos írja Á  rab
ló című versében: „Ki volt, milyen 
volt és milyen korú: /  mindegy. Mo
hón s kegyetlenül rabolt. /  A z éjsza
kában ördög-arca volt I s szeme go
nosz volt, m int a háború.” A  go
nosz szempárok nem arra vetnek 
szemet, ami törvényes, ami emberi 
út, s leginkább nem a isteni szere
tet keretén keresztül akarnak be
bocsátást mások ügyeibe, mások 
életébe. A jó nyáj viszont erre fel 
van készülve. Vannak a nagy, ve
szedelmes rablókhoz képest kisstí
lű rablók, akik kifogástalan stílus
sal, mint bejutó-művészek oda jut
nak be meghívó nélkül is, ahová 
csak akarnak, s ott annyira dézs
málhatják a terítéket, amíg csak 
nem szégyellik. Ők életük végén 
elmondhatják, bejutottam életem
ben mindenhová, ahová csak akar
tam, de most oda kellene bejut
nom, ahová eddig nem volt fontos 
bejutnom, s ahová bejutásom már 
Hehl'Csák rajtam múlik. A rablók, 
a tolvajok sok mindent átélhetnek 
ebben a világban, de a halált azt 
biztosan nem élhetik túl. Ráadá
sul, ami ajtó, illetve kapu lesz ott 
az új életre tárva, az mindenféle

A kiállítást megnyitja D. dr. Harmati 
Béla püspök, közreműködik az Evan
gélikus Teológiai Akadémia hallgatói
nak vegyeskara. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

BELED

Kedves Testvérem!
Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy ebben az évben is megtartjuk a 

DORKÁS táborban konferenciai alkalmainkat. (Debrecen, Vekeri tó mel
lett.)

I Június 24-29-ig

• Június 24-29-ig 
I Július 1—7-ig

I Július 8—13-ig 
1 Július 15—19-ig
• Július 29.-Aug. 3-ig

• Augusztus 5-11-ig 
i  Augusztus 12—17-ig

Vak fiatalok hete (Douwe Boelens, református lel
kész)
Cserkésztalálkozó (Kriska Györgyné) sátorban 
Házaspárok hete ,A ” (dr. Pálhegyi Ferenc és mun
katársai)
Családi hét (Bagi István, misszionárius)
A WAN A  ijjúsági hét (Cathy Tompson)
Epilepsziás gyermekek és szüleik (Szarka Miklós re
formátus lelkész és munkatársai)
Házaspárok hete „B” (dr. Pálhegyi Ferenc) 
Házaspárok hete (Szarka Miklós, református lel
kész)

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Szállás: sátor: 190 Ft/fő/nap
négyágyas faház 280 Ft/fő/nap
komfort nélkül ,,D’’280 Ft/fő/nap
fürdőszobás „C” 500 Ft/fő/nap

Étkezés:
apartman „E” ép. 500 Ft/fő/nap
reggeli 150 Ft
ebéd 250 Ft
meleg vacsora 185 Ft

összesen 585 Ft/nap

ZENÉS ÁHÍTAT 
április 28-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban 
GÁRDONYI ZOLTÁN 

EMLÉKEST 
születésének 90., 

halálának 10. évfordulója 
alkalmából 
Orgonái:

GÁRDONYI ZSOLT 
würzburgi professzor 

Közreműködik: 
GÁRDONYI ZOLTÁN 

KAMARAKÓRUS 
(Budapest)

A belépés díjtalan.

LELKÉSZKONFERENCIA 
45 év alatti fiatal lelkészek részére 

lelkészkonferenciát szervez Egyházunk 
Gyenesdiáson,-1996. május 20-23. között.

Jelentkezni lehet 1996. április 30-ig az 
Északi Egyházkerület Püspöki Hiva
talában: 1125 Budapest, Szilágyi Er
zsébet fasor 24., Tél.: 176-2335,176-2448.

Az útiköltséget a gyülekezetek térí
tik, az ellátást az Országos Egyház biz
tosítja.

BUDAHEGYVIDÉK 
A KERESZTYÉN ÉRTELMISÉGI 

KÖR legközelebbi ülésén április 22- 
én, hétfőn este 3/4 7 órakor Udvaros 
Béla rendező és Bitskey Tibor színmű
vész „Valóban színház-e az egész vi
lág?” címmel tart előadást (XII., 
Tartsay Vilmos u. 11.).

Az Evangélikus Országos Múzeum a 
millecentenárium alkalmából Evangé
likus középiskolák a történelmi Ma
gyarországon címmel kiállítást rendez, 
amelynek megnyitója 1996. április 26- 
án 12.00 órakor lesz az Evangélikus 
Teológiai Akadémia épületében (1141 

•Bp„ Rózsavölgyi köz 3.)

Önellátásra is van lehetőség. A táborban működik egy MINI ABC! 
Jelentkezéseket Mónus Dániel Csömör, Ady E. u. 41. címre kérjük küldeni. 
Csak azoknak a jelentkezését tudjuk elfogadni a hely biztosítása érdekében, 
akik a konferencia megkezdése előtt legkésőbb egy hónappal belföldi posta- 
utalványon 2000 Ft-ot befizetnek előlegként. A jelentkezésekre a választ ér
kezési sorrendben küldjük.

Imádkozó szívvel készülünk ezekre az alkalmakra, várjuk a kedves jelent
kezőket. Csömör, 1996. január 30.

Gyülekezeti esten és szeretetven- 
dégségen március 30-án Harmatiné 
Polgár Rózsa textilművész tartott vetí
tett képes előadást művészi munkássá
gáról, a keresztyén hit és a művészet 
összefüggéseiről. A gyülekezet számos 
családjához rokoni szálakkal kötődő 
püspökné előadását nagy érdeklődés 
kísérte. Az est böjti áhítatát D. dr. Har
mati Béla püspök tartotta.

A Magyarországi Luther Szövetség 
budapesti tagozata és a Hermeneutikai 
Kutatóközpont április 22-én, hétfőn 
du. 6 órakor a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében nyilvános 
disputát rendez: LUTHER ÉS/VAGY 
KÁLVIN címmel. Disputa a lutherá
nus és kálvinista egyháztanról. Részt
vevők: Véghelyi Antal evangélikus lel
kész és dr. Szabó István református lel
kész. Vitavezető: ifi. dr. Fabiny Tibor 
egyetemi docens. Érdeklődőket szere
tettel várják.

Jelentkezni lehet
orosházi kántorképző tanfolyamra 

Időpontja: 1996. júl. 15-27.
Hozzájárulás a költségekhez: 6500,- 

F t A jelentkezéshez jelentkezési előle
get kell fizetni, ami 2000,- Ft. Ez az elő
leg a 6500,- Ft-os költség részét képezi! 
Befizetés módja idén: piros csekken.

Cím: Evangélikus Kántorképzés
Orosháza 5900, Thék E. u. 2.
Visszamondása esetén a jelentkezési 

előleg nem igényelhető vissza.
Jelentkezési feltételek:
-  felvételi kérelem,
-önéletrajz (kivéve azoknak, akik

tavaly részt vettek a tanfolyamon),
-  lelkészi ajánlás,
-előleg befizetését igazoló eredeti 

csekkszelvény határidőre való beküldé
se.

Jelentkezési határidő: 1996. máj. 11.

A francia romantikus orgonaépíté
szetről rendez szakmai napot .Aristide 
Cavaillé-CoU művészete” címmel a 
Magyar Egyházzenei Társaság orgonás

ügyeskedés számára szűknek fog 
bizonyulni.

Akik Krisztus elé törekednek a 
maguk fontosságával, akik embe
rek bizalmának meglopói, azok 
számára ama kapu még szűkre 
sem lesz megnyitva. Sőt bármilyen 
berkekbe is jutnak megtéveszté
sekkel, mindig idegenek marad
nak. A jó gyülekezet ajtóőrei eze
ket felismerik. Ha kell, még a nyá
jat is felriasztják. Ez a védelem ha
tékonyan működhet minden tol
vajjal és rablóval szemben, de csak 
ellenük, mert azt, aki szelídséggel 
és alázattal jön, azt nem rekeszti 
ki. Már kopogtatásában felisme
rik, ajtót nyitnak neki, és hallgat
nak szavára. A jó nyáj ismeri pász
tora hangját. Ha idegen hangot 
hall, attól elfut. Micsoda értékes 
érzék, ami mára idejétmúltnak 
kezd látszani. Még ma is, mintha 
az idegenek felé, a másság felé te
relnék a figyelmet, a bizalmat, el
altatva az éberséget, kijátszva a jó
hiszeműséget. Akiknek ez érde
kük, azok azt szeretnék elérni, 
hogy a jó nyáj ne legyen jó nyáj, ne 
legyen bizalma saját pásztora sza
vában, hanem inkább azt tekintsék 
idegennek. Mára az ajtóőrök sza
vát egyöntetűen vészmadarak ri
kácsolásának tekinti a világ, pedig 
ma igencsak szükség van éber szaj
kók kiáltására.

A  jó  pásztor azért is jó, mert 
maga nem ijed meg reakcióinktól, 
és még türelmesen ismerteti szar 
vát velünk. Ismeri a tolvajokat, 
rablókat, akik értékeinkre, éle
tünkre törnek. Tudja azt, mivel 
tud kivezetni bajainkból, félelme
inkből, bűnös gyengeségeinkből. 
Váltságával, kereszthalálával és 
feltámadásával. Ettől felkészült 
pásztor, s ezzel készíti fel övéit, 
bennünket névreszólóan, bizal
mat, üdvösséget munkálva. A  jó 
nyáj a védettség-tudatot, a biztos 
fedelet megtalálja pásztoránál. 
Nem lát rémeket, de felismeri az 
ördögi szempárokat. Nem elég
szik meg távirányítással, de kíván
ja maga közé pásztorát. Aki nem 
késik.

Decmann Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Téged kérünk, mi Krisztusunk, Mi

vel mi csak benned bízunk, Segíts 
szent neved által; S mint hű nyájad, 
akkor neked Vígan mondunk dicsére
tet Örök hálaadással.

tagozata és a Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola egyházzenei tanszéke 
április 27-én, szombat délelőtt 10 órá
tól a Régi Zeneakadémia 301-es ter
mében (Bp. VI., Andrássy út-Vörös- 
marty u. sarok). Ennek keretében 
10-13 óráig Enyedi Pál ,A  Cavaillé- 
Coll-orgona és történeti előzményei” 
címmel tart illusztrált előadást a 
XVI-XIX. századi francia orgonaépí
tészetről és orgonajátékról. 14—17 órá
ig Mező András hangszerész (Bécs) 
mutat be válogatást a francia romanti
kus mester hangszereiről készült hang- 
felvételeiből és diapozitívjaiból. Az 
előadások minden érdeklődő számára 
nyitottak.

A Hermeneutikai Kutatóközpont
ban április 25-én, csütörtökön du. fél 3 
órakor dr Vladár Gábor református lel
kész, professzor előadást tart ,A 
gadameri »hatástörténet« alkalmazá
sának kérdése a bibliai (újszövetségi) 
egzegézisben” -  címmel. Helye: 
KGRE Bölcsészettudományi Kara, 
VIII., Reviczky u. 4/c. II. emelet, Mil
ton terem.

A név, amely a földkerekség 70 országéban 
Ismert:

D igitális orgonáink választéka 12, 
kategóriájában világelső hangszerrel bővült, 

m elyek a 18+8 bites technológia és a  4  évszáza
dos orgouaépftési tapasztalat 

születtek.
A hagyományos megbízhatóság m ellett 

ellenőrizhető hazai referenciákkal, egyedi szolgál
tatásokkal, áj, kedvezményes flzetésl feltételekkel 

várjuk érdeklődőinket a holland Johannus 
Oigooagyár magyarországi képviseletén: 

Speed-ez Kft.
105ó Budapest, Irányi u. 17. HL 1.
TeLyfax: 1180-786, vagy 1180-191.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. április 21.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey 
Béla' n„ Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, m „  
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; 
Csillaghegy, Dl., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; Óbuda, m „  Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V„ 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 
11. (úrv.) Deme Dávid; du. 6. Zászkaliczky 
Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Muntag Andoroé; du. 5. (szeretetven- 
dégség) Benyik Béla; VIII., Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; v m „  Rákóczi út 57/b. 
de. 9. (szlovák) Nagy Zoltán teol. hallgató; 
v itt., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; VIII., Vgjda 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; du. 4. (szeretet- 
vendégség) Fodor Viktor; X., Kerepesi út 69. 
de. 8. Thmássy Thmásné; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Csep- 
regi András; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Csepregi András; Budagyőngye, XH„ Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Buda- 
hegyvidék, XII., Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) 
Thkács József; de. 11. (úrv.) Thkács József; 
du. fél 7. Kőszeghy Thmás; XIII., Kassák L. 
u. 22. de. 10. Szloboda József ref. lelkész; 
XIII., Frangepán u. 43. de. 10. ifi. Kendeh 
György; du. 2. (ökumenikus) dr. Tóth Ká
roly ny. ref. püspök; XIV., Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Thmássy Thmásné; XIV, Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. Thmássy Thmásné; Pest
újhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael 
József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. 
(nagytemplom) de. 10. Józsa Márton; Rá
kosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. 
(családi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVH„ Tfcsse- 
dik tér de. 9. dr. Selmeczi János; Rákos
csaba, XVH„ Péceli út 146. de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVH„ Pesti 
út 111. de. fél 11. dr. Selmeczi János; Rákos
liget, XVH„ Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó 
Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Tfemplom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, 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. imabáz) de. 9. Solymár Gábor

HÚSVÉT UTÁN 2, VASÁRNAP 
(MISERICORDIA DOMINI) a litur
gikus $zín: fehér. A délelőtti isten
tisztelet oltárt igéje: ApCsel 20,25-31; 
az igehirdetés alapigéje: Jn 10,1-6.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz 
április 20. szombat: Lélektől lélekig, 
április 21. vasárnap: Szeverényi János 
áhítata.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

A Protestáns Közművelődési Egye
sületben április 23-án, kedden du. 5 
órakor Cseri Kálmán református lelki- 
pásztor tart előadást „Az egyház és if
júság -  az ifjúság nevelése az egyház
ban” címmel. (VIII., Múzeum u. 17.' 
OMIKR klub.)

Ablak- és szőnyegtisztítás! Telefon (esti 
órákban) 180-9783.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2 162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

Evangélikus 
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS 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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal

/
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HÚSVÉT UTÁNI 
HARMADIK VASÁRNAP

__  O R SZÁ G
EVANGÉUKUS

HETILAP
ARA: 35 FT

Ha a lelkiismereted jó,
__________ derült lesz az eg ész  életed.
Mert a jó  lelkiismeret nagyon sokat bír
____________________________ elviselni

és kellemetlenségek között is vidám. 
Ellenben a rossz lelkiismeret mindig 

_________________ félénk és nyugtalan.
Kempis

Húsvét ünnepe után legtöbb gyülekezetünkben a 
konfirmáció következik, amely sokakat vonz a temp
lomba és szép, látványos külsőségeivel az egész esz
tendő egyik legkedvesebb, leglelkesítőbb istentiszte
lete. Gyermekeinket, fiataljainkat vesszük körül ezen 
a vasárnapon még több szeretettel és örömmel.

Evangélikus hagyományaink szerint őket „felnőtt 
keresztyéneknek” nyilvánítjuk, feljogosítjuk az úrva
csora vételére, keresztszülői szolgálat betöltésére, a 
gyülekezet életében való teljes jogú részvételre. Tüd- 
juk, hogy polgári értelemben még nem felnőttek, nem 
nagykorúak, de a hit kérdéseiben már jártasak és hi
tüket szavaikkal és tetteikkel már megválthatják.

D. dr. H arm ati B éla  p üspököt 
k öszön tjü k  h atvan ad ik  szü letésn ap ján
Ósi lelkész-tanító családban, 1936. április 23-án született a Nógrád megyei 

Osagárdon. A családi házból és a nógrádi egyházias közösségből vezetett útja a 
Teológiai Akadémiára. 1959-ben avatták lelkésszé. Az Akadémiával megmaradt, 
sőt egyre erősödött kapcsolata. Előbb előadó, majd helyettes tanár volt és 1980- 
ban doktorátust szerzett. Ösztöndíjasként a svájci Bosseyban és Zürichben folyta
tott tanulmányokat. Két alkalommal is hosszabb időre volt kiküldetésben és 
fontos szolgálatokat végzett Genfben a Lutheránus Vüágszövetségnél.

1987-ben választotta a Déli Egyházkerület püspökévé. Szolgálatának kezdete a 
rendszerváltás idejére esett. Nehéz úton indult el, a püspökség „jó munkáját” 
(lTim 3,1) hamar megismerte. Komoly munkát igényelt a szívek és fejek egymás
hoz igazítása, a megbékélés munkálása és ma hálát adunk Istennek, hogy egyre 
inkább egyházunk építése, erősítése mutatkozik.

Kívánjuk, hogy Isten tartsa meg jó egészségben, adjon erőt újabb és újabb 
feladatok elvégzéséhez, időt a pihenésre, sok örömet családja körében és áldja 
meg evangéliuma erejével és derűjével püspöki szolgálatában.

MI LEGYEN VELED, KONFIRMÁCIÓ?

" A TARTALOMBÓL
KERESZTYÉNI FELELŐSSÉG A 

GAZDASÁGI ÉLETBEN

SZEDJÉTEK FEL A KERÍTÉSEKET!

LEVÉL EGY IFJÚ KONFIRMANDUSHOZ

LÍCEUMI LUTHER-EMLÉKÜNNEPÉLY 
SOPRONBAN

Lerágott csont, pusztába kiáltott szó, falra hányt 
borsó -  ki tudja, kinek melyik fájó közhely jut eszébe 
a „konfirmáció” szó hallatán. Pedig az egyik legfon
tosabb, egyházi és gyülekezeti életünkbe vágó ese
ményről van szó, s ilyenkor tavasz táján, húsvét után 
még számos gyülekezetben téma ez. Sajnos olyan 
gyülekezet is van, ahol évek óta nincsen konfirmáció 
és szomorú szívvel érzik az érintett gyülekezeti tagok 
annak hiányát. Mintha valamitől meg lennének foszt
va. Okok között sajnos a gyermektelenség is szerepet 
játszik, semmikéző és egykéző valóságunk nyilván je
lentősen hozzájárul ehhez. Ha tragikus fogyásunk je
leként nem volt abbán a gyülekezetben egyetlen ke
resztelő sem, akkor világos és érthető, konfirmációra 
is aligha fog sor kerülni. De ahol valamikor mégis 
csak odaálltak a szülők és keresztszülők az oltártér 
melletti keresztelőhöz és ahol mégis csak „vallást tet
tek hitükről maguk és a gyermek nevében”, ott bi
zony fájóan furcsa, hogy 12-14 évvel később mégsem 
történik meg a szívben mindannak a hitelesítése a lé
lek számára, amit akkor vállaltak, megfogadtak. 
Mindig örömmel fogadom a keresztelésre jelentkező 
szülőket, de örömömbe szomorúság is vegyül: olyan 
gyülekezetben szolgálok, ahol esztendőnként leg
alább 150-180 gyermeket megkeresztelünk, és olyan 
gyülekezetben élek, ahol a konfirmandusok száma 
alig éri el a 40-et. Természetesen érettük is hálát kell 
adnunk!

Csak elgondolkodva állok meg Isten színe előtt, 
kérve a megvilágosító kegyelmet, nem kellene-e vala-

íit mégiscsak tennünk. Címről címre menve, látogat- 
a szedjük össze a konfirmandusokat, sőt évek óta 
linden megkeresztelt gyermek a keresztelés évfordu- 
íján kap egy kis igés-lapot, köszöntést, áldáskívá- 
ást... Néha visszajön a levél egy idő után, hogy ismé
idén helyre költözött, de a veszteségünk mégis csak 
agyobb a számok tükrében. Vajon a keresztelési gya- 
orlatunkat kellene újra átgondolni? Esetleg a kegye
im helyett a fegyelmet kellene bevezetni? De akkor 
önnyen eltorzulunk zsarnokoskodó egyházzá, kön- 
yen kiéli a lelkész rejtett vagy nem is rejtett dirigiz- 
lusát... De a keresztelések és a konfirmáltak aránya 
íégiscsak elgondolkodtató, valamiképpen mégiscsak 
iglalkozni kellene a kérdéssel. Vagy minden lelkész 
s minden presbitérium helyi szinten döntse el a teen- 
őket? Vagy keresztelési tanfolyamot kellene előírni? 
lert hát biztos vannak, nem is kevesen, akik úgy ke- 
sszteltetik meg a gyermeküket, hogy a legkisebb fo- 
almuk sincs arról, hogy ott mi és miért történik meg, 
szokásos előkészítő beszélgetés ellenére is. Hiszen 

jbbéves hittan hiányát egy-két beszélgetéssel aligha 
ihet pótolni. Az Isten üzenetét persze egy beszélge- 
isben is meg lehet fogalmazni, de annak a befogadá- 
i, feldolgozása, megszívlelése időbe kerül.
Eddig csak a keresztelés és a konfirmáció viszonyá

ul esett szó. De a konfirmáció szép ügye körül is van- 
ak kérdések, ezért is kérdőjelezett a cím. S aza  bizo- 
yos lerágott csont éppen egy szarkasztikusán fájó té- 
>1: „kikonfirmálkodni” -  hogy a gyerekeink jelentős

része, vagy a szülők, keresztszülők úgy érzik, hogy ez
zel vége, kész, befejeztük, nincs tovább... Megkapta 
az ajándékot, megvolt az ünnepi ebéd... Miért nincs 
tovább? Az a gyermek, ifjú miért nem „bekonfir- 
málkodik”? Esetleg a szüleivel és keresztszüleivel 
együtt?

Tbdjuk, a gyermekkeresztségben az elénk jövő Is
ten, a minket megelőző Isten szeretetét, kegyelmét, 
elfogadását fejezzük ki, hogy Isten már akkor igent 
mond ránk, amikor mi még beszélni sem tudtunk. S 
mert akkor erre az elfogadó szeretedre, kegyelemre 
semmit sem tudtunk mondani, ünnepélyesen a kon
firmáción kellene elfogadnunk a Szentlélek Isten 
megerősítő kegyelmét. Ott kellene megvallanunk, 
hogy most már nekünk is személyes és szívügyünk lett 
mindaz, amit Jézus Krisztusban kaptunk. S minek 
kellene következnie ezután? Amennyiben valóban az 
történt, ami hitünk tartalma, akkor a t a n í t v á n y -  
s á g n a k  kellene következnie. Annak kellene követ
keznie, hogy Jézusé vagyok, vele járok, őt követem, 
mert meghallottam, hogy megszólított: „jöjj, kövess 
engem!” Akkor annak kellene következnie, hogy rá 
hallgatok, tőle tanulok, és tőle kérek erőt, világossá
gát, útmutatást, vagyis annak kellene következnie, 
hogy elkezdődne fejlődni a kapcsolat Jézus és köz
tem. S ennek egyre magasabb szintűnek, összetet
tebbnek, hatékonyabbnak kellene lennie, mert azt 
ígérte, hogy pl. aki bármit kér az ő nevében, megkap
ja, s azt ígérte, hogy aki hozzámegy, annak ő nem is 
(akármilyen) békességet, megnyugvást ad, annak lel
ki növekedést ad, annak életet és örök életet... nem 
listázhatom, hogy mi mindent ígért annak, aki hajlan
dó vele közösségben élni.

Ezeknek kellene következniük. S ha mégsem ez kö
vetkezik? Akkor megtagadott minket a Szentlélek Is
ten? Vagy a gyermekeink mégsem értették meg a lé 
nyeget? Vagy szülők és keresztszülők nem értették 
meg? Ebben az esetben talán mégiscsak gond van a 
konfirmációi gyakorlatunk körül is!? Ha ezek a drága 
kincsek úgy peregnek le a még fogékony gyermeki lé
lekről is, mint az a bizonyos borsó a falról, akkor va
lamiképpen mégiscsak magunkba kell szállnunk! Ha 
a gyermek még nem értette meg a lényeget, ezért meg 
se szívlelhette és nem érzett rá a szent titokra, akkor 
esetleg pl. még éretlen arra, hogy vallást tegyen, az Úr 
asztalához térdeljen hittel fogadni a valóságos testet 
és vért, mert akkor még esetleg csak felszínesen lát, s 
még csak mögé sem tud érezni a dolgoknak... Na
gyon sokoldalúan kellene ezt közösen átgondolni, ép
pen azért, nehogy rossz helyre dobáljunk gyöngyöket.

Hordozzuk imádságban felelősséggel ebben az eszten
dőben is konfirmandus testvéreinket, hogy Isten megvi
lágosító, hitet teremtő Szent Lelke működjék a szívük
ben és ők el ne zárkózzanak előle. De figyeljünk arra is, 
hogy nagyon sokoldalúan kellene ezt a kérdést megbe
szélnünk, hogy „mi legyen veled, konfirmáció?” Szüksé
gességét vitatni nem fogjuk, de a kivitelezését talán újra 
kellene gondolnunk.

Ribár János

„Hol van a többi kilenc?”
Konfirmáció és ami utána van...

Minden szép elv és egyházi hagyomány azonban 
annyit ér, amennyi megvalósul belőle!... Sajnos, vissza
térően ismétlődő tapasztalatunk az, hogy a konfirmáció 
ünnepe után a konfirmandusok jelentős része eltűnik a 
gyülekezetből, befejezettnek tekinti hitben való tanítá
sát és megerősödését. Egyes helyeken egyenesen „ki
konfirmálásról” beszélnek, ami azt jelenti, hogy nincs 
folytatás, nincs beépülés Krisztus követőinek közössé
gébe, hanem az egész konfirmáció ünnepélyességével 
és ajándékaival együtt az emlékek homályába süllyed. 
Ez a tapasztalat azonban fáj a szülőknek, keresztszülők
nek, fáj a konfirmáló lelkésznek, fáj a következő nem
zedéknek utat mutatni vágyó felnőtt gyülekezetnek.

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

Péter konfirmációja
Keresztfiamnak, Péternek

„Szeretsze-e engem?” -  kérdezte a Mester, 
minden titkok, tagadások tudója.
Hajnali fényben tündökölt a tenger... 
akkor volt Péter konfirmációja.

Három kérdés, hogy balzsamcseppként
hulljon

három tagadás égető sebére, 
és minden mardosó vád elcsituljon!
Sebhely a kézen... ott folyt el a vére

tagadókért és megfutamodókért, 
hogy összetört kőszikla -Pétereknek 
ajkán, cserébe rongy tagadó szókért 
vallomás nyíljon: „ Tudod, hogy szeretlek!”

Néha egy pillanat megújulást hoz 
a feltám adott Úrral szemtől-szemben.
>rA  többiek? M i közöd bárki máshoz? 
Előtted megyek, Péter! Kövess engem!”

Felkelt a nap, hogy a könnyázott arcot 
ragyogó sugarával teleszórja.
Új szolgálatra hívó, új parancsok.
A kkor volt Péter konfirmációja.

*

Kis keresztfiam, Péter, zsenge zöldben, 
tenger virágban holnap a tiéd lesz.
M ost feléd  hangzik a „Szeretsz-e engem?”
A  feltám adott Jézus téged kérdez.

Feleld feleletét a Pétereknek!
N e feledd, O minden titkok tudója!
„ Uram, m indent tudsz. Tudod, hogy

szeretlek!”
E z a Péterek konfirmációja.

MEGHÍVÓ
a fejér-komáromi, pesti, budai vasi, veszprémi 
és győr-soproni egyházmegyék lelkészei, fel
ügyelői, egyházmegyei, kerületi és országos 
tisztségviselői valamint zsinati tagjai részére 

1996. május 4-én, szombaton de. 10 órakor

KÖRZETI MUNKAKÖZÖSSÉGI 
KONFERENCIÁT

tartunk a székesfehérvári egyházközség gyüle
kezeti termében.

Program:
10.00 nyitóáhítat (Lábossá L^jos)
1030 előadás megbeszéléssel: Luther ökume

nikus jelentősége a 2000. év küszöbén 
(dp Harmati Béla)

12.00 Fórum: Kérdezz-felelek (Thurnay Béla, 
Sztruhár András)

13.00 ebéd
14.00 előadás megbeszéléssel: Egyházunk jövő

jének spirituális és gazdasági kérdései 
(D. Szebik Imre)

15.45 záróáhítat (Bencze András)

Jelentkezés Bencze András lelkésznél 1996. 
április 30-ig.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 1.

Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 45. Tel.: 
22/313-697

Jézus a hegyi beszéd végén a házépítő emberről be
szélt: az okos ember kősziklára építi házát, amelyen a 
természet erői sem vehetnek erőt, nem dönthetik 
romba... A bolond ember ingatag fövenyre építi há
zát, amely könnyen összedől. Arról azonban még Jé
zus sem beszélt, hogy lesznek olyanok, akik jó, erős 
alapot raknak le, kőszikla-alapot, de azután semmit 
nem építenek rá, vagy talán csak ócska viskót... Pedig 
azok a konfirmandusok, akik az alapos előkészület és 
a sikeres vizsga, gyönyörű ünnepi istentisztelet és bol
dog első úrvacsoravétel után befejezettnek tekintik 
hitéletüket és elmaradnak a hívők közösségéből, ezt 
teszik. Rozoga viskót építenek a jó alapra. Életükben 
nem valósul meg az, amiért Jézus Krisztus gyermeki 
hitüket megerősítette, „konfirmálta”. Éppen a leglé
nyegesebb dologban, a házépítésben, más szóval: az 
életépítésben nem veszik igénybe azt a segítséget, 
amit Jézus megismerése, szeretetének megtapasztalá
sa jelenthet.

Lukács evangélista úja meg a tíz leprás meggyógyí- 
tásának történetét. Halálos és akkoriban még gyógyít
hatatlan betegségből szabadulnak meg, de tízből csak 
egyetlenegy tért vissza Jézushoz, hogy megköszönje 
gyógyulását és dicsőítse Istent. Ekkor mondja Jézus a 
címben már idézett mondatot: „Nem tízen tisztultak-e 
meg? Hol van a többi kilenc?!” (Lk 17,17) Ők testileg 
meggyógyultak, de az igazi, lelki gyógyulásban már 
nem lehetett részük. Nekik már nem mondhatta Jé
zus: „Hited megtartott téged!” Pedig ez a mondat 
életre és örök életre szóló ígéret.

Bizonyára több oka is van annak, ha konfirmandu
saink nem új kezdetnek, hanem egyféle befejezésnek 
érzik a konfirmációt. Talán a felnőttek életében is azt 
látják, hogy szakadék tátong az ünnepek, nagyünne
pek -  és az egyszerű hétköznapok között. Ha a szülő, 
hozzátartozó nem vesz részt a templomi gyülekezet 
életében rendszeresen, miért legyen ez másképpen 
náluk? Ha a felnőttek szavai és cselekedetei között 
kiáltó a különbség, miért ne lehetne ez így az ő éle
tükben is? Egy másik ok lehet a sok új információ és 
hatás, amely napról napra éri őket és semlegesíti a hit 
friss örömét. Ahogyan Jézus ismert példázatában 
halljuk: az útfélre hullott magot madarak kapkodják 
fel, a köves talajra esett mag a nap hevétől kiszárad, a 
tövisek közé kerülőket a tövisek megfojtják... A mag
vetés és a mag további gondozása nem fejeződhet be 
a konfirmációval. Gyermekeinknek még sok újabb 
kérdése lesz, amire nekünk, felnőtteknek kell megér
tő, rájuk figyelő szeretettel válaszolnunk!

Legyen a gyülekezet „befogadó”, életével is példa
mutató és hitéről folyamatosan bizonyságot tevő gyü
lekezet. Érezzék meg gyermekeink azt a vonzerőt, 
amely a felnőtt-keresztyének életében, mindennapi 
küzdelmeiben is megmutatkozik.

Ahol pedig ez lehetséges, a korábbi évek konfir
mandusai hívják meg az „újakat” az ifjúsági bibliakör 
közösségébe, ahol hétről hétre lehet beszélgetni, Bib
liáról és az élet mindennapi dolgairól, ahol lehet to
vább erősödni a hitben. A  gyenesdiási idei konferen
ciák közül az első éppen olyan, amelyre az idén kon- 
firmáltakat várják elsősorban, de sok más ifjúsági ren
dezvény is lesz az év folyamán országszerte. A fiata
lokban igen nagy a közösség-igény, kortársakkal vagy 
néhány évvel idősebbekkel találkozni, beszélgetni, ta
nulni és tanítani, megosztani a zajló gondolataikat.

Vajon milyen lesz a következő, a 21. század elején 
élő nemzedék, milyen lesz az egyház, kik viszik tovább 
a stafétabotot Jézus nagy családjában? Ez idei konfir
mandusainktól is függ!

„Hol van a többi kilenc?” -  kérdezte Jézus, de nagy 
szeretettel áldotta meg a visszatérő egyet. Kedves kon
firmandusok, kedves szülők, keresztszülők, testvérek, 
lelkésztársak: javítsuk ezt a szomorú statisztikát. Kér
jük Isten segítségét, imádkozzunk gyermekeinkért, 
hiszen Luther Márton utolsó leírt szavainak szellemé
ben mi is valljuk: egy egész hosszú emberélet is kevés 
ahhoz, hogy Isten irántunk való teljes szeretetét, a 
Biblia minden üzenetét, a keresztyén életnek és a hit 
harcának szépségét felfedezzük! „Koldusok vagyunk" 
-  de Isten napjainkban is és ha élünk, a 21. században 
is gazdaggá akar tenni mindnyájunkat Jézus Krisztus 
megismerése által.

Szirmai Zoltán

NEM ESKÉRI NAP

Az evangélikus műemlék-templomban 
1996. május 18-án, szombaton 

egyházi ünnepséget tartunk, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

A gyülekezet vezetősége 
(Ebédelőjegyzést elfogadunk 1996. május 15-ig 

a 93/365-205 telefonszámon)
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f ^ l  j f t j  GYERMEKEKNEK O K N K

Albert Schweitzer szerint: ,*4 világnak legin
kább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiá
nyával törődnek. ”

Ez a nagy tudású ember, híres orgonamű
vész nemcsak mondta, de komolyan meg is él
te ezeket a szavakat. Vagyonából kórházat épí
tett Afrikában a rászoruló bennszülöttek ré
szére.

Én is naponta találkozom mások gondosko
dó, törűdű szeretetével. Most értük mondok 
köszönetét, Uram! A hiányaimmal, gyengesé
geimmel törődő emberekért, akiket tudom, lé  
küldtél hozzám. Tényleg rossz lenne nélkülük!

FERI BÁCSI JATEKAI

Megfejtők
„Bibliai lapszemle”:
13 pontos -  Donáth Ferkó (Ózd); Gyóni ötödike

sek; ülés Adél (Egyházasdengeleg).
12 pontos -  Zalán Péter (Budapest).
11 pontos -  Mersva Ildikó és Gábor (Vácegres).

„Kösd össze”:
Bundity Ede (Soltvadkert); Hibácskay Andrea (Bé

késcsaba); László Bálint (Pápa); Medveczki Csilla, 
Mersva Ildikó és Gábor (mindhárman Vácegres); 
Novák Kinga (Veresegyháza); Pintér György 
(Zomba); Sali Imréné (Rábapaty); Tóth Eszter (Za
laegerszeg).

„Csak hasonló”:
ülés Adél, Medveczki Csilla, Mersva Ildikó és Gá

bor.
Minden megfejtőnek ezúton is gratulálok!

Hol járunk?
Harmadik, egyben utolsó alkalommal teszem most 

fel ezt a kérdést. A választ a következő leírás alapján 
adhatjátok meg: A z ősi város falai már az Ószövetség 
korában jelentős, csodálatos események tanúi voltak. 
Jézus is többször megfordulhatott itt. Két lakójának ne
ve különösen is ismertté vált azáltal, hogy a Jézussal va
ló találkozás nagy változást hozott életükben. A z egyik
nek az anyagiakhoz való viszonya változott meg gyöke
resen, a másik pedig kigyógyult betegségéből. Megfejté
seiteket a következő címre küldjétek, a lap dátumát 
követő keddig: Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk Petőfi 
u. 359.

Humorzsák
A  lelkész találkozik borissza hívével:
-  Barátom, boldog vagyok, hogy végre jó  útra tér! -  

köszönti. -  Úgy örültem, amikor tegnap megpillantot
tam az istentiszteleten.

-A h a  -  mormogja maga elé a megszólított. -  Tehát 
ott is voltam?

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

Lévén a magyar nyelv hete, álljon itt egy írás Karinthy Frigyestől, aki maga is kitűnő mestere volt a nyel k, 
pedig a Biblia sajátos költői eszközeivel játszik...

KARINTHY FRIGYES:

G ondolatritm usok

M ISSZIÓ R Ó L - DIÓHÉJBAN
Kedves Gyerekek!
Ha eddig az Evangélikus Életnek nemcsak a gyermek

rovatát nézegettétek, akkor már feltűnhetett nektek ez a 
szó: misszió -  vagy: külmisszió. Most öt alkalommal 
egyenesen nektek írok, hogy megértsétek, mit is jelent.

Ha elolvassátok, megtanulhattok talán egy pár új és ér
dekes dolgot;

ha egy kis bibliakutató munkát is végeztek, felelhettek a 
kérdésekre;

ha pedig be is külditek a feleleteket, megpályázhatjátok 
vele az Albertibe tervezett külmissziói gyermektábor 
egyik helyét június 30.—július 6-ig.

Fogjatok hát hozzá, ígérem, nem lesz nehéz!
Beküldési határidő: május 31. Mind az öt szám megfej

tése beküldhető egyszerre. Részletes tájékoztatót a 
Missziói Magazinban találtok, minden úgy van, ahogy ott 
leírtam, csak a határidőt hosszabbítottuk meg.

Szeretettel várja leveleiteket:
Bencze Agnes néni 

1205 Budapest, XX. Mikszáth u. 7.

A misszió a Bibliában
A misszió latin eredetű szó, küldetést, megbízatást 

jelent. Naponta hallunk katonáink békemissziójáról, 
az idegen országokban dolgozó szakértők, politiku
sok kultúrmissziót teljesítenek. A  szenvedélybetegek 
között mentőmisszió folyik. Mindezek alapját és ere
detét a Márk evangéliuma 16,15-től olvashatjuk.

Ezek Jézus utolsó földön elhangzott szavai tanítvá
nyaihoz. Legenda szól arról, hogy amikor felment Jé
zus Krisztus a mennybe, körülvették őt az angyalok, 
és faggatni kezdték: „Mi tettél Jézus, hogy sok szép 
tanításod, gyógyításaid, szereteted, szenvedésed és 
kereszthalálod, a feltámadás csodája feledésbe ne 
menjen a Földön? Jézus így válaszolt: Mindezt rábíz
tam 12 barátomra. ”

De ne gondoljátok, hogy ezek a barátok azonnal 
engedelmeskedtek. Félve húzódtak meg házaikban és 

- imádkozva vártak. Csak umikor e(ió'r? ossQda* akkor 
kaptak bátorságot a megszólalásra. Ettől kezdve 
gyorsan terjedt az evangélium először a zsidók, majd 
a pogányok között is. A  „12 barát” misszionáriussá 
vált. A világ minden táján hirdették Jézus Krisztus ér
tünk való áldozatát. Közülük a legismertebb előttünk 
Pál apostol munkássága. Életét elolvashatjátok az 
egyik újszövetségi könyv 9. és 13—28. fejezetében. Ő 
lépett át Kis-Azsiából Európába, és levelei nemcsak 
akkor, de máig irányadóak a keresztyén gyülekezetek 
számára.

A Kr. u. 3. század végére az akkor ismert egész vi
lágon elterjedt a keresztyénség.

Kérdések: 1. Hogy szól Jézus missziói parancsa Márk 
evangéliuma szerint?

2. Ki volt Jézus 12 barátja?
3. Mi volt az a csoda, amely elindította a missziót?
4. Melyik könyvben olvashatunk Pál apostolról?

Tegnap este, mint annyiszor, megint a Bibliát olvasgat
tam és az én szemeimet végigvezettem a Könyvek Köny
vének lapjain.

És gyönyörködtem a Gondolatok szépségein és az én 
szívem örömmel telt el, béfogadva a szavak értelmét.

És különösen megtetszett nekem ama költői forma, 
melyben az Ótestámentom könyvei írvák és a szavaknak 
azon művészete, mellyel kifejezik az ő elméjök szülötteit.

A Gondolatritmus gyönyörű formája, mely egy dolgot, 
más szavakkal, kétszer fejez ki, és ugyanazt a beszédet el
mondja még egyszer, de változtatva a mondat összetevő 
részeit.

És igen tetszett énnekem ez a dolog, és ama versektől 
főzve valék.

Mert micsoda gyönyörű dolog az, hogy az embernek 
csak egy gondolata van, és nem jut az ember eszébe ket
tő, hanemha kettőnek a fele.

S mindazonáltal két mondat lesz belőle, és egynél több 
sor lesz az egyből.

Mert főleg újságírónak igen jó dolog ez, és megörven
dezteti szívét a hírlapok Csinálőjának.

Főképpen pedig olyannak, akit soronként fizetnek, és 
aki az ő kenyerét megkeresi minden betűvonal után, me
lyet leírt az ő keze.

És éreztem, hogy nekem nagyon megfelel ez az izé, és 
az én gondolataimnak ez tökéletes ritmusa.

Azért reggel felvidult szívvel lementem a kávéházba, 
és hajnalban írányítám az én lépteimet a koffeintartalmú 
italok elárusítóhelyére.

És mondám a pincérnek: „Hozzon nekem egy kávét”, 
és az én szájamtól meg ne tartóztassa a Barna Ital zamat
ját.

De bár kétszer mondtam neki ugyanazt, ő egyszer se 
hozta a kávét, és ő nagyon jól tudta, hogy szóltam neki, 
hogy hozza.

Es végre hozott egy pohár tejet, s nem hagyta a kony
hában ama poharat, melyben a tehén tőgyének az ő vála
déka lenne.

Azaz hogy lenne, ha lenne, ha tej lenne és nem forrás
nak az ő vize.

És szóltam az én szívemben: Csapjon a ménkű a hami
sítókba, és két felhő közti villamos idsülés történjen azon 
jó vezetőn keresztül, mely magát embernek nevezi, de 
csupán olyan gépezet, mely is mesterségesen változtatja a 
betevő falatok igaz természetét.

Hogy abból neki haszna lenne és engem az orvosok 
Karlsbadba küldjenek.

Ezután pedig végiglapoztam a folyóiratokat, és az én 
ujjaim pörgetik vala a lapoknak az ő hasábjokat.

És olvastam egy szép képviselőházi beszédet, és az Or
szág Tanácsának az ő jegyzeteit meg nem tartóztatám az 
én szemeimtől.

Hogy találnék benne Gondolatot, melyet ritmusban 
kifejezzek, és valamely mondanivalót a Haza Sorsáról.

De nem találtam abban semmi Olyast, es gyönyör
ködtem vala.egy nagy ellenzéki beszéd költői szépségei
ben.

És letevém ekkor az újságot, és az én kezemet 
kiürítém a papírok lemezétől, melyen nyomtatott betűk 
vágynak.

Es ekkor asztalomhoz lépett egyik legjobb barátom, és 
odajött az én székemhez amaz ember, aki rosszakat szo
kott beszélni rólam a hátam megett.

És mondám neki: „Hogy vagy mindig, és a te életed fo
lyása huzamosan minő körülmények közt történik?”

És nézett ő reám csudálkozó szemekkel, és az ő arca 
vala hasonlatos a mezőnek az ő kicsiny birkáihoz.

És mondám én neki: „Te ezt nem érted, és a te agyad 
bé nem fogadja az én beszédemet.

Mert bizony mondom néked, ez a gondolatritmus, és 
ez azon beszédmód, midőn az ember egy dolgot kétszer 
mond.”

És ekkor az ő arca felderüle, és az ő feje leve hasonla
tos egy villamos körtéhez, aminek az ő csapját elfordítják.

És mondá nékem boldogan, most már értem, és az én
lelkem bévette a te szavaid summáját.

Azért hát megmondom neked, hogy miért jöttem ide, 
és te előtted el nem titkolom az én szándékomat.

Mert bizony mondom néked, légy szíves, adjál nekem 
kölcsön tíz koronát, és öt forintot ajándékozzál a te leg
jobb barátodnak.

És mondám neki: „Miért adjak kölcsön tízet es miért 
ajándékozzak még ötöt, hiszen az húsz korona, amiből te 
csak ötöt akarsz visszaadni.”

És felelte ő: „Az csak olyan gondolatritmus volt, hogy 
tízet kölcsön adjál, -  így fejezem ki más szóval, hogy az 
egészet nekem adjad.”

Akiknek füleik vágynak, hallják, és akiknek szemeik 
vágynak, lássák.

Ifjúsági munkatársképző tanfolyamok a 
KIÉ szervezésében

Szeretettel ajánljuk tanfolyamunkat ifjúsági munkát vég
zők, illetve e szolgálat iránt érdeklődő fiatalok figyelmébe.

Idén a négy évfolyam képzése párhuzamosan folyik.
A helyszín és időpont:
1996. augusztus 4-13. Piliscsaba
A résztvevők elsősorban protestáns fiatalok, akik ifjúsági 

munkát végeznek vagy szeretnének végezni. Az ifjúsági 
munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadá
sa mellett hangsúlyt helyezünk a résztvevők lelki erősödésé
re, az otthoni szolgálatra yaló felkészítésre. A tanfolyamok 
anyagát magyarországi igények szerint állítottuk össze, elő
adóink az ifjúsági munkában megfelelő tapasztalattal ren
delkező lelkészek és laikusok. A teljes képzés négy nyári 
kurzusból áll, melyek egymásra épülnek. A tantárgyak a kö
vetkező négy alaptéma köré csoportosulnak:

-  A munkatárs személye (pl. személyiség, lelkigondozás)
-  Háttérismeretek (pl. Bibliaismeret, felekezetismeret, 

szekták)
-  A KIÉ és az ifjúsági munka (pl. az ifjúsági munka célja)
-  Gyakorlat (ének, kézművesség, kirándulásszervezés, 

témafeldolgozási módszerek, programtervezés, adminisztrá
ció stb.)

Részletesebb tájékoztatás a KIE-irodán (1085 Bp., 
Horánszky u. 26., tel.: 267-0587) vagy az esti órákban a 261- 
3947-es budapesti telefonszámon kérhető.

Jelentkezés a fenti címen, határidő: 1996. május 31.
A KIÉ Munkatársképző Bizottsága

„Hiszek a jövőnkben”
címmel a magyar iskola újabb 1000 esztendejének 
kezdete alkalmából képzőművészeti pályázatot hir
detünk.

A világ bármely pontján élő, a 20. életévét még 
be nem töltött magyar vagy magyar kultúrához kö
tődő fiatalok, tetszőleges technikával készült, leg
feljebb 70x50 cm-es méretű képzőművészeti alko
tásait váijuk 1996. augusztus 20-ig.

A műalkotások hátuljára kérjük ráírni a mű cí
mét, alkotójának nevét, születési évét, iskolájának 
pontos címét és tanárának nevét.

1996 szeptemberében minden arra érdemes al
kotást bemutatunk.

A kategóriánként (-1010-14,14-20 legjobbakat 
díjazzuk és vándorkiállításra küldjük.

Az A. Tóth Sándor Alapítvány 100 000, -  Ft-ot 
adott erre a célra.

A pápai kiállítás megnyitására iskolánk egykori 
diákját, Csoóri Sándor költőt, a Magyarok Világ- 
szövetségének elnökét kértük föl.

Címünk: Református Gimnázium H-8500 Pápa

’'tC Z '

A  m agyar nyelv hete
A  magyar nyelv hete ebben az esztendőben április

18—24. között volt. M i sajnos csak utólag tudunk hírt 
adni az eseményről, de az a reménységünk, hogy más 
csatornákon eljutottak Kedves Olvasóinkhoz a hírek és 
információk, amelyek a magyar nyelv hetéhez kapcso
lódtak. Anyanyelvűnkről azonban nemcsak ezen a hé
ten, hanem egész évben hallhatunk és olvashatunk A z 
érdeklődők figyelmébe ajánljuk a Magyar Rádió anya
nyelvi műsorait: a Tetten ért szavak adásai kéthetente 
hétfőnként hangzanak el a Kossuth adón (ismétlés ked
den ), vasárnaponként pedig a Magyar Rádió anyanyelvi 
ötpercét hallgathatják meg. Felhívjuk még a figyelmet az 
Anyanyelvápolók Szövetségének kéthavonta megjelenő 
folyóiratára, az Édes Anyanyelvűnkre, amely mindig iz
galmas és érdekes információkkal és hírekkel lepi meg 
olvasóit.

*
Magyarul beszélünk -  magyarul beszéljünk 

Ma természetes, hogy Magyarországon magyarul be
szélünk beszélhetünk Anyanyelvűnkön értetjük meg 
magunkat a hivatalokban, az üzletekben, az utcán, m a
gyarul írják és olvassuk az újságokat.

A  reformkorban kezdődött az a harc, amelynek ered
ményeként 1844-ben a magyart nyilvánították a hivata
los nyelvnek A kkor ez politikai küzdelem volt, hiszen a 
Habsburg-birodalomban a monarchia politikai egysége
sítésének érdekében nyelvi egységesítést hajtottak végre, 
aminek következtében a latin, majd rövid időre a német 
nyelv volt a hivatalos nyelv.

A kkor azt is be kellett bizonyítani, hogy a magyar 
nyelv alkalmas arra, hogy a törvénykezés, a közigazga
tás, az oktatás, a tudomány és a sajtó nyelve legyen. így 
a nyelvművelésnek igen nagy jelentősége lett.

Abban az időben „divat” volt a magyar nyelvet magas 
szinten m űvelni Ma ezt sajnos már nem mondhatjuk el: 
így tűn ik háttérbe szorult a magyar nyelv ügye. Észre 
em vesszük mennyire szennyeződik ez a tiszta forrás.

A zok akiknek szívügyük anyanyelvűnk védelme és 
isztán tartása, állandóan figyelmeztetnek és intenek

bennünket: figyeljünk erre a drága kincsünkre és ápol
ju k  azt.

S hogy miért fontos mindez? Kölcsey Ferenc így fogal
mazza meg a választ: „M el eg  s z e r e t e t t e l  f ü g g j  a 
h o n  n y e l v é n !  m e r t  ha za ,  n e m z e t  és nyelv ,  
h á r o m  e g y m á s t ó l  v á l h a t a t l a n  do log ,  s k i  
ez u t o l s ó é r t  n e m  buzog ,  a k é t  e l s ő é r t  á l 
d o z a t o k r a  k é s z  l e n n i  n e h e z e n  fo g .  ”

*

Gondolatok...
Sokszor tűnődtem már azon: hogyan lehetne elma

gyarázni valakinek, miért fontos, hogy anyanyelvűn
ket ápoljuk, miért kell ügyelnünk arra, hogy helyesen 
és választékosán fejezzük ki magunkat, miért fontos, 
hogy amit mondunk, az érthető legyen, és hogy beszé
dünkkel gyönyörűséget okozzunk másoknak. Bármi 
legyen is a válasz, megérteni talán nem nehéz mind
ezt, de érezni fogja-e mindennek a súlyát az, akinek 
addig nem dobogott a szíve a magyar nyelvért? Mikor 
és hogyan plántálódik valakibe a lelkesedés és a sze
retet az anyanyelve iránt? Hova tűnt a reformkor 
nyelvharcosainak lángolása?

Ha előveszem a Toldit, gyönyörűséggel ízlelgetem 
minden szavát. Ha bekapcsolom a televíziót, néhány 
perc múlva elkeseredetten vagy dühösen zárom el, 
mert jóérzésű ember nem bírja sokáig azt az éter
szennyezést, amelyet egy-egy hivatásos beszélő elkö
vet. Anyanyelvűnk leggyalázatosabb sárbatiprása, 
amikor jópofaságból beszél a műsorvezető nyeglén, 
idétlenül, helytelenül és érthetetlenül. (És ezzel rá
adásul még divatot is teremt!)

Egy nyelvész „verbális érintésnek”, a szavakkal va
ló megérintésnek nevezte a beszédet. (Fülei-Szántó 
Endre: A verbális érintés) S hogy ez az érintés simo- 
gatás vagy arculcsapás formájában valósul-e meg, az 
attól is függ, mit és hogyan mondunk a másiknak. Egy 
kicsit figyelnünk kellene egymásra, s arra is, hogy a 
beszédünkkel is tudjunk simogatni...

Sánta Anikó

„Az észt az érzéssel remeken csatolod,
A csapongó elmét szelíden oktatod...”

(Berzsenyi Dániel: Kis Jánoshoz)

Sopron Megyei Jogú Város, az Északi Evangélikus Egy
házkerület, a Soproni Evangélikus Egyházközség és a Ber
zsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) együtt em
lékezett meg Kis János költő és püspök halálának 150. évfor
dulójáról. Az istentisztelettel kezdődött megemlékezésen 
Balicza Iván budavári evangélikus lelkész hirdetett igét, 
majd Keveházi László esperes méltatta Kis János életművét. 
A Líceum klubjában Szála Erzsébet főiskolai tanár nyitotta 
meg azt az életművet bemutató tárlatot, amelyet Horváth 
Edit és Németh Lászlóné, az iskola tanár-könyvtárosai állí
tottak fel. A délutáni emlékülést dr. Gimesi Szabolcs polgár- 
mester nyitotta meg, az előadásokat, amelyek Kis János em
beri-alkotói pályáját értékelték, Balicza Iván budavári lel
kész, Szála Erzsébet, Kajcsa Krisztina, a Líceum tanulója és 
Szentpáli Csaba, a Soproni Magyar Társaság tanárelnöke 
tartották.

A magyar felvilágosodás irodalmi életének Kis János 
egyik alakító tényezője volt. Kazinczy és Kölcsey elfogult ér
tékítélete a magyar költészet csúcspontjain jelölte ki helyét, 
kiegyensúlyozottságot és mértéktartást eszményként megfo
galmazó költészetét példaértékűnek tekintették kortársai. A 
széphalmi mester írta az előszót Kis János verseinek 1815. 
évi gyűjteményes kiadásához; ebben Berzsenyi és Kisfaludy 
Sándor munkássága mellett, Kist tartja a kor legjelentősebb 
poétájának. Az utókor főként Berzsenyi Dániel költészeté
nek felfedezését, valóban kiemelkedő irodalomszervező 
munkásságát, egységes irodalmat teremtő szándékát, a 
nyelvművelés ügyének szolgálatát emeli ki életművéből. Ka
zinczy Ferenc nyelvművelő programját Kis János költői gya
korlatként is magáénak vallotta: az írást Istentől való rende
lésnek, szolgálatnak, kötelezettségnek tekintette.

A XVIII. század végétől Sopron városa és az evangélikus 
líceum a Kis János által kezdeményezett és négy másik tár
sával 1790. március 20-án alapított Soproni Magyar Társa
ság révén került be az egységesülő magyar irodalmi élet vér
keringésébe. 1808-tól soproni evangélikus lelkészként, ké
sőbb szuperintendensként szolgálta az egyházközség és a vá
ros ügyét.

Az evangélikus líceum szellemi hagyományai, a felvilágo
sodás eszméi, amelyek ésszerűségen és szabadelvűségen ala
pultak, s mint ilyenek, egybevágtak a nemzeti öntudatra éb
redő, haladó szellemiségű diákság eszmerendszerével, sze
repet játszottak abban, hogy a soproni diákság kezdeménye-

zuKcni lepjen iei, ieimuiassa a naiaaas zasziajat, olyan széles 
körű műveltségeszményt képviseljen demokratikusan szer
vezett keretek között, amelyet irodalmi életünkben a Társa
ság megalakulását megelőzően csupán Bessenyei György 
programja képviselt.

Kis János és társai -  Németh László, Potyondi László, 
Hrabovszky István, Halasy Mihály -  a maguk korában az ak
kor még szórványos magyar értelmiség élvonalába tartoztak. 
Úttörő kezdeményezésük mindmáig legpontosabb értékelé
sét az 1840. évi ünnepi bejegyzés fogalmazza meg. Az alapí
tók „eszközt nyújtottak módot, ösztönt a művelődésre, mi pe
dig példájukon gyulladván, azokat magunkévá tevénk Művelő
dés volt a jelszavuk; s elöl mentek egy nemzet előtt útmutatá
sukkal telkesítésükkel ők s némely más rokonérzetű honfitár
saik. Ok voltak alkotói jelen századunk jelszavának mely min
denütt a buzgalom s lelkesedés hangjával kiáltja: Ébredjünk! 
Haladjunk! Művelődjünk! érezték ők már korán a tudományos 
műveltség méltóságát, fenségét s báját, azért kívánták azt száza
dunk leikébe s legközelebb a mi kebleinkbe becsepegtetni. Hív 
maradt társaságunk elvükhöz, hív jelszavukhoz (...), hogy ipar- 
jai,lankadatlanok voltak annak bizonyságát a mai nap mutat
ja, mely az ötvenéves intézetet még létezni látja. Nem is létezhet
ne ez, hacsak a művelődés vágya, amelyből csírádzott, folyvást 
nem övedzené.” Kis János irodalomszervező tehetségének 
bizonysága a Társaság akkori titkárának bejegyzése: a társa
sági élet olyat biztosított a benne tömörülő diákok számára, 
amit az iskola nem nyújtott, amivel a társasági tagok ki tud
ták egészíteni a hiányos és szigorúan kötött iskolai oktatást 
úgy, hogy az ifjúság maga volt a kezdeményező. így válhatott 
a diáktársaság a demokrácia iskolájává a diákok számára. 
Kis János elévülhetetlen érdeme a diáktársaság szerepének 
felismerése, az a törekvése, hogy minden befolyását latba 
vetve, támogassa a Társaság későbbi működését, értékte
remtő munkáját.

Munkásságának elismeréseként 1846-ban Sopron városa 
lelkészsége ötvenéves jubileumára készült, de a nagyszabá
súra tervezett ünnep elmaradt. Kis János 1846. február 19- 
én meghalt.

Az életmű rövid áttekintése óhatatlanul csalóka képet 
fest a roppant műveltségű, szerteágazó tevékenységű lel
kész-költőről, a kortársak magasztaló szavai, illetve a ro
mantikus ízlésű múlt századi elmarasztaló ítélkezések egya
ránt túlzóak, igaztalanok. A Pesti Hírlap 1846-ban, halálá- 
nak hírére végletektől mentes, pontos jellemzést nyújt rövid 
megemlékezésének zárósoraiban; tJA magyar irodalom egyik 
fő  megalapozója, fél századnál jóval tovább lankadatlanul mű
ködő bajnoka.

Szentpáli Csaba
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Keresztyéni felelősség a gazdasági életben
Izgalmas, feszültséggel teljes té

máról tartott előadást március 27- 
én az Országos Egyház tanácster
mében dr. Otto •Strecker professzor, 
német evangélikus közgazdász.

> Hazájában vállalkozással is foglal
kozik, amellett a német egyházban 
tanácsadóként is működik.

Hit és gazdaság -  hogyan tarto
zik össze e két fogalom? Egyálta
lán van-e valami közük egymás
hoz? Lehet-e az evangélikus ke
resztyén ember vállalkozó? Ho
gyan fest a gyakorlat, ha e kettőt 
mégis összeegyeztetjük? Milyen 
etikai kérdések, megoldási nehéz
ségek merülnek fel, ha a piacgaz
daságban gondolkodunk? Keresz
tyén hit és erkölcsiség hogyan áll

“ eg a „vadkapitalizmusban?” 
Számtalan kérdés vetődik fel az 
emberben, ha erre a témakörre 
Összpontosít. A piacgazdaságba 
vezető út bizony nagyon rögös — 
állapította meg az előadó bevezető 
előadásában.

A számtalan felvetődő kérdés 
megválaszolásában kifejtette a lu
theri hivatás-értelmezést: a vállal
kozás is hivatás. A hivatásban vég
zett munka Luther szerint: isten- 
tisztelet. Keresztyén emberként 
kell a vállalkozói felelősséget hor
dozni. Jól kell dolgozni és Isten 
akaratára figyelni!

Strecker professzor a piacgaz
daságra való áttérésből adódó ne
hézségek és a keresztyén etika kö

zötti feszültségekre keresi a kive
zető utat és segítséget kíván nyúj
tani ezek feloldására. A magyaror
szági evangélikus vállalkozók beál
lítottságáról és problémáiról gyűjti 
össze most a kérdéseket. Egy ívet 
bocsátott rendelkezésünkre, me
lyen keresztül tájékozódni szeret
ne, hogy azután a későbbiekben 
egy szemináriumot rendezhessen 
Budapesten, melynek keretében — 
szakemberek bevonásával -  to
vábbképzést tartana. Akit olvasó
ink közül érint vagy érdekel e té
ma, kérheti a kérdőívet az alábbi 
címen: MEE Külügyi Osztálya 1088 
Puskin u. 12. Budapest -  Szirmai 
Zoltánná osztályvezető.

tszm

Isten hív: válaszolj!
; Ez a mondat volt az idén a Ke

resztyén N ők Ökumenikus Világ- 
imanapjának mottója. Ezzel hívtak 
imára, közösségre Guatemala, 
Palesztina és Ghana után a haiti 
asszonyok minden keresztyén nőt. 
Ezért gyűltünk össze mi is március 

, 3-án -  paksi, sárszentlőrinci, ten- 
gelici, dunaföldvári nők, közel két
százan, katolikusok, reformátusok 
is - , hogy imádkozzunk az elnyo- 

'  másban élő haiti asszonyokért, 
hogy megismeijük országukat és 
életkörülményeiket.

Jó alkalom volt arra is, hogy a 
környező gyülekezetekben élők ta
lálkozzanak egymással. Karíné

1943 őszén írattak be szüleim a 
soproni Evangélikus Tanítóképző 
gyakorló elemi iskolájába. Taní
tónk, Pista bácsi az összevont 1-2 
osztály tanítója volt. Egy-egy órát 
tanultunk, majd cSendesfoglal- 
kozást tartottunk. Ő avatott be 
minket a betűvetés titkaiba, a zsi
nórírás művészetébe. Tanultuk a 

.számtani műveletek alapjait, he
lyesírást és még minden más olyan 
fontos dolgot, ami meghatározó- 
lag hatott mindnyájunk életére. 
Hibáinkat mindig nagy szeretettel 
korrigálta, mindig volt egy kedves, 
bátorító szava azok felé, akiknek 
nehezebben ment például a már- 
togató tollal való írás. Tisztelettel 
és csodálattal függtünk tekintélyt 
parancsoló magas, őszülő halánté- 
kú tanítónkon.

Munkásságának -  melyre ele
mista ismereteink szerint nem fi-

Csepregi Erzsébet röviden beszélt a 
sárszentlőrinci Zsivora György 
Népfőiskolái Alapítvány munkájá
ról. Munkanélkülivé vált asszo
nyokat foglalkoztatnak -  16 fő -  a 
szövőműhelyükben. Ezáltal is 
csökkentve a faluban élő munka- 
nélküliek számát. Az alapítvány, il
letve a szövőműhely elhozta ter
mékeit kiállításra és vásárlásra. Az 
imanapon a tengelici gyülekezeti 
énekkar szolgált szép énekekkel. 
Az istentisztelet után a résztvevő
ket a paksi gyülekezet asszonyai 
meghívták szeretetvendégségre.

Binder Edit 
gyülekezeti munkatárs

gyeltünk fel -  komoly szakmai hát
tere volt. 1900-ban született, már 
21 éves korában a győri evangéli
kus iskolában tanított. 37 évesen 
került a soproni Evangélikus Taní
tóképzőbe tanárnak, később igaz
gatóhelyettesnek.

Két könyve is van a birtokom
ban. Az egyik „Szülő és gyermek”, 
a másik „Gyermek a lanton” cím
mel jelent meg a győri Harangszó 
kiadásában 1940 és 1941-ben. Egy 
antológiában összegyűjtötte a ma
gyar költészet gyermekekről szóló 
verseit. Ez utóbbit korán elhunyt 
kislánya emlékére írta.

47 éves kórában tragikus autó
baleset következtében vesztette el 
életét.

Bár sok ilyen tanítója lenne az 
ifjúságnak. Hála legyen életéért Is
tennek.

Boronkayné Sólyom Julianna

Mozaikok
prédikációkból

János evangélium a 20,1-18

Jézus széttörte a halál bilincsét. 
Ezzel legyőzte a végső és mindig 
jelenlevő erőt, mely életünket fe
nyegeti és napjainkat beárnyékol
ja. A halál folyamata nemcsak az 
utolsó betegségünkkel, hanem jó
val korábban kezdődik a szerveze
tünkben. De húsvét több, mint a 
halál megsemmisítése. Isten jön 
közelebb hozzánk: Jézus Atyja a 
mi Atyánk, az ő Istene a mi Iste
nünk -  ezt jelenti az ő feltámadá
sa. Ez abban a pillanatban kezdő
dik, amelyről János evangélista így 
szól: „Az Ige testté lett, közöttünk 
lakott”. Felcsendül Jézüs győztes 
utolsó szavában: „Elvégeztetett!” 
És beteljesül a fentebbi 17. vers
ben: „Felmegyek az én Atyámhoz és 
a ti Istenetekhez”. Mindezek után, 
tehát most ebben az órában érvé
nyes: Isten velünk van és értünk. 
„Ki választana el minket a Krisztus 
szeretetétől?”

Ezzel a határkő, a halál pillana
ta nem kerül odább, valóság ma
rad továbbra is, de más értelmet 
nyer. Többé nem választja el egy
mástól az élét és halál világát. In^ 
kább megjelöli a vonalat, ahol az 
egyik tartomány végződik, a másik 
tartomány kezdődik. Ám mindkét 
tartomány ahhoz a birodalomhoz 
tartozik, amelynek ura Jézus Iste
ne, aki a mi Istenünk is. (A. 
Niebergall)

Közli: Veöreös Imre

Az én tanítóm: Kuszák István

Levél egy ifjú konfirmandushoz
Kedves fiatal Barátom!

lőször is engedd meg, hogy ismeretlenül is sok szere
tettel köszöntselek abból az alkalomból, hogy most 

konfirmáltál, vagy az elkövetkező vasárnapok egyikén fogsz 
konfirmálni. Magamról csak annyit, hogy több mint fél év
százada voltam olyan ifjú konfirmandus, mint most Te. El
árulom azonban Neked, hogy öreg nyugdíjasként még ma is 
összejárogatunk évente kétszer a templom melletti gyüleke
zeti teremben -  mint ahogyan valamikor is minden vasár
nap délután együtt voltunk az ifjúsági bibliakörben (büsz- 
'kén, mint újdonsült felnőtt gyülekezeti tagok), igemagyará
zatot hallgatni, énekelni, karénekezni, játszani, szin- 
darabozni, kirándulni, természetesen mindezt a „tiszi bácsi
val" együtt. A mi mostani együttléteink (bár az ország sőt a 
világ különböző részeiből jövünk össze) bizonysága annak, 
hogy a konfirmációban és az utána következő gyülekezeti 
életben valami olyasmit kaptunk, ami konfirmálta (megerő
sítette) hitünket, beleépített a gyülekezet közösségébe. Ahol 
találkozhattunk az Igével, hallhattuk Jézus felénk hangzó 
megszólítását, találkozhattunk egymással -  és mint egy test, 
erősödhettünk egymás hite által. A mostani „öreg konfir
mandus” találkozóink -  annak ellenére, hogy szívesen em
lékezünk vissza a konfirmációi órákra, a konfirmációi ün
nepségre -  nem nosztalgiázás, hanem hálaadás mindazért, 
amit akkor és azóta is a gyülekezetben erősítésként kaptunk 

Mert mit is kaptunk? Kaptunk-e egyáltalán valamit, ami 
az életünkben meghatározóvá vált? Ma többen vannak az 
egyházban, akik megkérdőjelezik a konfirmáció jelentősé
gét, szükségességét és létét. Szembeállítják a Jézus rendelte 
keresztséggel ( . . . tegye tek  ta n í t v á n yo kk á  minden  
népeket ,  megkeres z te lv én  őket  az A tyá n a k ,  a 
f i únak  és S z e n t l é l e k n e k  n ev éb en ). A konfirmá
ciót nem Jézus rendelte, emberi találmány. Valóban, a ke- 
resztség a döntő. Benne Isten kegyelme nyilvánul meg 
amint magáévá fogadja az új emberi életet. És mindig ez a 
döntő: amivel Isten ajándékoz meg (ez a másik szentségnek, 
az úrvacsorának is a lényege: Isten kegyelméből megbocsát 
nekem, bűnösnek), nem pedig az, ahogyan én felelek az Ö 
'üdvösséget adományozó szeretetére.

Mégis: felelnem kell! Ha nem is ez a döntő lépés, de meg
's: nekem is lépnem kell! El kell fogadnom a nekem ajándé
kozott kegyelmet és üdvösséget. Ezt pedig csak hittel lehet. 
Hittel Isten üdvözítő kegyelmében, a bűneimtől megváltó Je-
tus Krisztusban. ,

Hogyan juthatunk el erre a hitre? Hiszen a keresztségben 
kapott isteni kegyelemre az újszülött csecsemő még nem tud
kittel válaszolni. .,

Figyeld meg kedves fiatal barátom, az előbb idézett jézu-

si mondás első felét: ... tegyetek tanítványokká minden 
népeket..."Az igehirdetésen, Isten kegyelmének hirdetésén 
túl a tanítás a másik fontos tényező. Hitre lehet jutni a taní
tás által is. Ez a hitrejutás, ez a hit-felelet erősíti kétezer év 
óta az egyházat nemzedékeken keresztül: az elődök hite. Az 
arról tett bizonyságtétel ébreszti, erősíti az új nemzedék hitét.

Igaz, hogy Jézus nem rendelte el a konfirmációt. Sok 
mindent nem rendelt el, ahogyan a későbbiekben az egyház 
népe megéli kereszténységét, hitét. O azt mondta: „ . . .ahol  
ke t ten  vagy hárman  ös s ze jö n n ek  az én n e 
vemben,  o t t  vagyok k ö z ö t t ü k ”. De azt nem 
mondta, hogy építsetek templomot, állítsatok össze istentisz
teleti liturgiát, tartsatok szeretetvendégséget, mondjátok az 
Apostoli Hitvallást, olvassátok az Újszövetséget (hiszen ak
kor még nem is volt leírva a róla szóló híradás), legyen kon
firmáció. Mindezt nem mondta. Mégis helyes és jó, hogy 
mindez kialakult, megvalósult az egyház, a gyülekezet életé
ben, mert. mindezek nem ellentétesek Jézus tanításával, sőt 
azok megtartását, az azokban való hitet erősítik.

Látod, megint eljutottunk az „erősítés”, a konfirmáció 
szóhoz. Sok mindent tanultál a konfirmációi előkészítő órá
kon. Jézusról, a Hitvallásokról, az egyházról, az egyháztör
ténelemről, a reformációról, a gyülekezet életéről. Megtanul
tad. Most már csak az a kérdés, mennyire ébresztette, erősí
tette hitedet, milyen feleletet adsz életed minden napján Is
ten kegyelmes szeretetére. Higgyük együtt, kedves fiatal bará
tom, hogy a konfirmáció után Te is tovább mégy egész éle
tedben a hit útján.

Elárulom Neked, hogy a konfirmációban nekem életre 
sz ó ló  felismerést, erősítést adott az ott tanult egyháztörténet. 
Ráébresztett arra, hogy én is bekerültem abba a nagy folya
matba, amely kétezer éve hol áradozva hömpölyög hol vé
konyabban csörgedez, de állandóan folyik, mert állandóan 
táplálja a forrás: az Isten kegyelme, Jézus Krisztus megváltó 
szeretete. Van abban számomra valami nagyszerű és feleme
lő, hogy ebben a folyamban az apostolok, a római őskeresz
tények, Augustinus, Luther Márton, a gályarabok, a refor
máció magyar lutheránusainak utóda vagyok Hát nem óri
ási dolog ez? Rajtad is múlik, hogy ez a folyam ne csörge
dezzen, hanem hömpölygő áradat legyen.

Azt kívánom Neked imádkozó kéréssel, hogy a konfirmá
ció után épülj be a gyülekezet testébe, életébe, erősítsd most 
már nemcsak a magad hitét, hanem másokét is. Gondolj 
mindig hálaadással konfirmációdra, legyen számodra olyan 
éltető emlék mint nekem volt. Legyen naponkénti feleleted: 
Hiszek Uram!

Szeretettel köszönt ismeretlenül is 
egy öreg konfirmandus barátod, Krisztusban testvéred.

Szedjétek fel a kerítéseket!
Presbiteriktatás a szegedi gyülekezetben

Evangélikus Elet 1996. áprius 28.

Három évvel ezelőtt ünnepelt a 
szegedi gyülekezet, amikor k á 
poszta Lajos, egyházkerületi fő
jegyző, Bács-Kiskun Egyházmegye 
esperese beiktatta a gyülekezet új 
lelkészét, Tóth Attilát. Most, már
cius 10-én, ünnepi istentiszteleten 
együtt iktatták be a gyülekezet új 
presbitereit egyházi tisztségükbe.

A hatéves ciklus végére az egy
kor 24 tagú presbitérium 14 főre 
zsugorodott, és átlagéletkora 60 év 
felett volt. Most 31 főből áll, ebből 
15 az új, 13 a régi presbiter, 3 a 
pótpresbiter. A munkában megfá
radt presbiterek pedig öten tisztelet
beli presbiterek lettek A  felügyelő 
ismét dr. Mesterházy Ákos lett, a 
másodfelügyelő pedig dr. Ferdi- 
nándy Kond testvérünk.

Az igehirdetés szolgálatát az es
peres végezte a kijelölt textus -  
Mt 10, 38-39 -  alapján, melyben 
„házi feladatot” kaptunk: Ápolni 
kell a kapcsolatokat Jézushoz mél
tó cselekedetekkel. Ki-ki vegye fel

az ő keresztjét! Szedjük fel azokat 
a keresztből összetákolt kerítése
ket, amelyek elválasztanak minket 
egymástól! Viseljük el egymás 
„másságát” családban, munkahe
lyen, gyülekezetben, hogy végre 
öröm legyen egymás társasága. 
Ezért vegye fel mindenki a maga 
keresztjét, hogy ne legyen össze
koccanás, hanem ezen a szinten 
éljük a keresztyén életet. -  Majd 
meleg szavakkal így fejezte be: 
„Amikor ez a gyülekezet ma ün
nepel -  egyházi tisztségviselőket 
iktat -  akkor ezzel az új feladattal 
induljunk, hogy ez a munka úgy 
legyen Istentől megáldott, hogy 
összehozza, összetartsa ennek a 
gyülekezetnek minden tagját. 
Mindez azért szükséges, hogy va
lami új kezdődjék ennek a gyüleke
zetnek az életében. Vannak dolgok, 
amiket itt lehet hagyni a templom
ban a bűnök bocsánata által. Ne 
úgy menjetek haza, ahogy jötte
tek, hanem megújulva, frissen,

könnyedén, szárnyaló lélekkel, 
hisz nincsenek kerítések közöttünk! 
Ápold a közösséget ezen a szin
ten, a családit, barátit, munkatár
sit, és ápold azt a közösséget, me
lyet Isten szerzett Jézus Krisztus
ban! Legyen ennek a gyülekezet
nek a mai ünnep keresztcentrikus, 
hogy így megnyeijük azt az életet, 
amelyet Jézus Krisztustól kap
tunk, és ez akkor az Isten dicsősé
gét és ennek a gyülekezetnek a ja
vát szolgálja.”

A záró oltári szolgálat kereté
ben kapták az ige áldását a szolgá
latba indulók -  ezt egy emléklapon 
mindenki megkapta, hogy „Isten 
igéje legyen erőforrás hűséges 
szolgálatában.” Végül a presbite
rek a gyülekezet tagjaival és a lel
készekkel együtt járultak az úrva
csorához.

Őrizzük meg szívünkben ennek 
az ünnepnek élményét és buzdít
son szolgáló szeretetre!

Tamásy Ferencné

• •

Otven év együtt
Ritka szép jubileumot ünnepelt 

Levélen Halász János, a gyülekezet 
felügyelője és felesége, Hofbauer 
Mária, jelenlegi kántor. Ötven év
vel ezelőtt kötötték össze életüket 
Tárnokrétiben, az evangélikus 
templomban. A közös életút kez
detének nehézségei előrevetítet
ték árnyékát a küzdelmes ötven 
esztendőnek. A vőlegény nem sok
kal korábban került haza a fogság
ból, a menyasszony pedig kitelepí
tett svábként Mosonszolnokon a 
gyűjtőtáborban élt. A házasság 
ezért nem volt egyszerű. Szemé
lyesen Rákosi Mátyástól kellett 
engedélyt kérni, hogy egy magyar 
katona kitelepített sváb lányt fele
ségül vehessen. Az engedély meg
jött, de az esküvőnek negyven- 
nyolc órán belül meg kellett tör
ténnie. Mivel Mosonszolnokon 
nincs evangélikus templom, az ak

kori mosonmagyaróvári evangéli
kus lelkész, Szűcs Sándor pedig 
nem vállalta az esketés szolgálatát, 
ezért Tárnokrétiben Pölöskei Sán
dor áldotta meg házasságukat.

Az esküvő után másfél év telt el, 
mire hazaköltözhettek Levélre, 
ahol először hat holdon gazdál
kodtak, majd János bácsi a terme
lőszövetkezetben dolgozott, fele
sége pedig a helyi bölcsődében, 
később kórházban, végül az 
ÁFÉSZ-nál leltári adminisztrátor
ként. Házasságukat egy lánnyal és 
két fiúval áldotta meg Isten, akik a 
hat unokával együtt köszöntötték 
az ünnepeiteket.

Meghatottan térdeltek le a levé
li templom oltára elé és adtak há
lát Istennek az együtt töltött ötven 
évért. Mi tartotta őket össze jóban, 
rosszban? Az, hogy megélték, ami
vel eskető lelkészük megáldotta 
házasságukat. Ruth 1,16-17 ezt ír
ja: ,^4 hova te mész, oda megyek én 
is. Ahol te megszállsz, ott szállók 
meg én is. Ahol te meghalsz, ott ha
lok meg én is és ott temessenek el 
engem is. Akármit tesz velem az Úr, 
csak a halál választ el engem tőled!” 

Kiss Miklós

.............  ........ jijiuua.. , u.u; IOh-ihj

Líceumi Luther-emlékünnepély Sopronban
1546. február 18-án -  tehát 450 éve -  hívta magá

hoz az élet és halál Ura Luther Mártont; ezért az 
1996-os esztendő „Luther-Emlékév”-nek nyilvánítta
tott: az egész keresztyén világ Istennek hálát adva 
emlékezik reformátorunkra, hogy őt Isten nekünk ad
ta -  hogy a Biblia kinek-kinek anyanyelvén szólalhat 
meg - ,  hogy tisztán és igazán hangozhat újra Isten 
üzenete a Szentírás alapján kb. félezer év távlatából a 
máig.

Iskolánk, a soproni Evangélikus Líceum néhány 
nappal az évforduló előtt gyűlt össze a soproni evan
gélikus templomban, hogy visszaemlékezzék a félezer 
évvel ezelőtt történtekre, Luther életére, halálára, re- 
formátori munkásságára.

A Luther-emlékünnepély istentisztelettel kezdő
dött, amely előtt Luther egyik ismert átdolgozását a 
„Jövel Szentlélek Uristen”-t énekeltük el közösen. 
Ezzel az énekkel szállt imánk az Ég Urához, hogy 
Szentlelke töltse be most a csaknem 600 fős hallgató
ság -  diákok és tanárok -  szívét.

Az igehirdetés alapigéjéül Szimon János lelkész 
IThessz 4,13-18 verseit választotta. 1546. február 22- 
én Bugenhagen János, Luther barátja és prédikátor
társa ezzel az igével temette reformátorunkat a wit
tenbergi vártemplomban, Eislebenben történt halála 
után 4 nappal.

Mit is mond a felolvasott szentigéből az a részlet, 
amely Luther hitének alapja, és a mi hitünk alapja is 
kell legyen; a 14. versben így szól hozzánk az ige: 
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is 
bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus ál
tal, vele együtt. ” Jézus halála és feltámadása egymástól 
el nem választható, a megfeszítettség és feltámadás 
összetartozik. -  Elhangzott részlet Melanchton Fülöp 
gyászbeszédéből is: „Luther az egész anyaszentegyházat 
visszaterelte a forrásokhoz; megvilágította Pál apostol 
tanítását, aki azt mondja, hogy az ember hit által igazul 
meg. ... Luther előtt nem az emberi eszesség hanem Is
ten kinyilatkoztatása tárta fel a megbocsátás taná t...”.

A z igehirdetést az iskola Rauch András vegyeskará
nak szolgálata követte, Takács Andrea tanárnő ve
zényletével. Két Luther-éneket adtak elő Palestrina 4 
szólamú kórusfeldolgozásában. Az első énekesköny
vünk 131. éneke, „Jöjj népek Megváltója”; a második 
„Adj békét a mi időnkben” kezdetű 291. ének, amely
nek eredeti lutheri német szövege bele van öntve a 
több mint 1,5 tonnás egyik soproni harangunkba, 
amely megszólalva hirdeti, hogy „rajtad kívül más nin
csen, ki síkra szállna értünk, egyedül Te, örök Isten -  
A z emeleti kórusról hozzánk érkező, tisztán össze
csengő énekhangok Luther Mártonra, mint énekköl
tőre emlékeztettek; mint ismeretes, Luther Isteni 
egyik legszebb ajándékának tekintette a zenét.

Luther Márton életének főbb eseményeiről Kovács 
Ilona, a Líceum tanárnője szólt. Előadás közben -  be
tétként -  két szavalat is elhangzott. Reményik Sándor:

„Az óriás” című költeményből Andorka Sándor III. 
osztályos tanuló adott elő részleteket.

A wittenbergi városi templom volt Luther „prédi
káló temploma”, s halála után egy évvel barátja, az 
idősebb Lucas Cranach megfestette a szárnyasoltárt, 
amelyet teljes épségében és szépségében ma is meg
csodálhatunk ebben a templomban. Ezt Túrmezei Er
zsébet így foglalta versbe: „Szószéken áll a reformá
tor, ..., Középen általszegezetten Krisztus a megváltó 
kereszten. Luthernek Biblián a balja, és jobb keze, ki
nyújtott karja Krisztusra mutat ihleteden.” ,„A witten
bergi oltárkép előtt” című költeményét Tatay Judit IV. 
osztályos tanítványunk mondta el mély átérzéssel, így 
folytatva a verset: „Fénylik, ragyog a számyasoltár. Ez 
vagy Luther Márton, ez voltál! ... Krisztust hirdetted, 
Róla szóltál.”

Luther Márton életének utolsó óráit Jonas Justus, 
Luther barátja írta le, aki elkísérte őt Eislebenbe, 
hogy békítő szolgálatot végezzen a mansfeldi grófok 
kérésére. A templomban ülő diákságunk odaadással 
figyelte -  a műsor többi részével együtt -  Luther Már
ton búcsúját az élettől, hazatérését Urához; február 
18-án kora hajnalban hívta haza Isten hűséges szolgá
ját.

Amikor érezte Luther, hogy a vég közel van, há
romszor így szólt: „Kezedre bízom telkemet, Te váltasz 
meg ó Uram, hűséges Istenem. ” Luther utolsó írása a 
halálos ágyon: „Ne gondolja senki, hogy a Szentírást 
eléggé megízlelte, mégha 100 esztendőn át kormányozza 
is ... a hívek közösségét. . . ” -  „Koldusok vagyunk, ez 
így igaz. ” -  Igen, a kegyelem koldusai vagyunk, ame
lyet Isten a megfeszített és feltámadott Krisztusban 
ajándékoz nekünk, hallottuk a prédikációban.

A Luther-életrajz után „harangjátékban” gyönyör
ködhetett a hallgatóság. Szokolay Sándor -  néhány 
éve már Sopronban élő zeneszerző -  az „Erős vár a 
mi Istenünk” Luther-dallamot 2 oktáv terjedelemben 
harangokra hangszerelte. A harangokat egy jelenleg 
Amerikában élő, de itt a soproni Evangélikus Teoló
gián tanult és végzett lelkész küldte a soproni gyüle
kezetnek. Ezen harangokat szólaltatták meg gimnázi
umi tagozat „kicsi” IV. osztályos tanulói Takács And
rea osztályfőnökük vezetésével.

Luther tudta, hogy ő Isten embere, prófétai külde
téssel: Isten megbízásából Isten szavát hirdette, mint 
alázatos eszköz Isten kezében; ezért írta Coburg várá
ban szobája falára: „Non moriar, sed vivam, et narrabo 
opera Domini” - n e m  halok meg hanem élek, és hirde
tem az Úrnak cselekedeteit. Még félezer év után is élő 
és ható Luther szava, mert a Szentírás alapján a meg
feszített és feltámadott Krisztust hirdette. -  Adjunk 
hálát, hogy Luther szavaival és dallamaival dicsérhet
jük az Urat, s kérjük, hogy legyen Isten a mi életünk
ben is „Erős várunk”.

Dr. Lang Jánosné 
líceumi tanár
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f --------NAPRÓL NAPRA.
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 Megőrzi az Úr híveinek életét. Zsolt 
I 97,10 (lPt, 5,10, Jn 15,1-8, U n 5,1-4, Zsolt 148). Az 
I Úr az, aki mindeddig tenyerén hordozott, kezével 
I betakart, szeretetével körülvett. Az egyetlen biztos 
I pont ma is a változó világban a lelkierő, a békesség 

forrása, a Krisztusban való élő hit, az Istennel kiala
kított életközösség.

HÉTFŐ Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki 
azt mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, három
szor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és 
keserves sírásra fakadt. Mt 26,75 (Jer 8,4, Éf 
4,17-24, lPt 3,13-17). Hányszor túlszárnyaljuk Pé
tert ebben a nyomorúságban, de Jézus utánunk 
nyúl, tekintete követ oda is, ahol sírunk. Ez a csodá
latos, mennyei energiával telített tekintet kísér úgy, 
hogy bele lehet kapaszkodni. Csak kérjük: „Adjon 
békét, bocsánatot szelíd szemed, Úr Jézus!”

KEDD Áldjátok Istent a gyülekezetben. Zsolt 68,27 
(Róm 15,5-6, Jób 38,31-38, lP t 3,18-22). Sokszor 
nehéz dicséretet, hálát, áldást mondani, pedig a há
la feladat, parancs. Aki igazán hálát ad Istennek, az 
a szívét adja. Hálával lehet a legjobban dicsérni az 
Istent. Gondoljunk a halálba menetele előtt hálákat 
adó Jézusra, hogy tanítson meg minket is igazán há
lát adni.

SZERDA Pál írja: Arra kérlek mindenek előtt, hogy 
tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezése- 
ket és hálaadásokat minden emberért. lTim 2,1 (Jer 
29,7, Lk 20,27-39, lP t 4,1-11). Szabad, sőt kell kö
nyörögni minden emberért, a Krisztusban felszaba

dított, Krisztus által megváltott életért. Lehet, hogy 
még nagy utat, nagy vargabetűt tesznek meg, akikért 
könyörgünk, de nem hiábavaló, mert könyörgéseink 
megvannak, ott vannak az Istennél!

CSÜTÖRTÖK Jézus Krisztus mondja: Nem min
denki megy be a mennyek országába, aki ezt mond
ja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselek- 
szi az én mennyei Atyám akaratát. Mt 7,21 (lMóz 
12,4, ApCsel 17,22-34, lP t 4,12-19). Az Úr akaratát 
nem mindig könnyű felismerni. A mi óemberünk ra
vasz és csaló, könnyen letérít a keskeny útról. Egész 
lényünket, gondolkozásunkat és akaratunkat legmé
lyebb gyökeréig Isten világosságába kell állítanunk 
és engednünk, hogy Ő újítson meg, s tudjuk csele
kedni akaratát.

PÉNTEK Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik 
erőben. lKor 15,43 (Jób 14,1, Gál 6,14-18, lP t 
5,1-7). Isten egészen újjáteremti a mi testi-lelki éle
tünket a halálból. A feltámadás radikális megújulás 
lesz. A régi én támad fel, de új életre, a földi „én”, 
de mennyei életre, a halandó „én”, de örök életre.

SZOMBAT Jézus tanítani kezdte őket arra, hogy az ! 
Emberfiának sokat kell szenvednie és el kell vettet- 
nie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és j 
meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. 
Mk 8,31 (Zsolt 33,11, Gál 5,1-6, lP t 5,8-14). Jézus | 
tudta, mi vár rá, de engedelmes volt mindhalálig. Az | 
ember Istennel szembeni engedetlensége szenvedé- | 
seket eredményezett számára. Isten elküldte Fiát, $ 
hogy O a szenvedésekben való engedelmességével íj 
örök üdvösség szerzője legyen. Boldog az, aki azért 1 
szenved, mert engedelmes! Boldog, aki engedelmes j 
a szenvedéseiben!

Kondor Péter
V .

Fényképalbum
Zsid 13,4

Fényképalbum van a legtöbb 
családban. Talán szívesen lapoz
gatsz benne. Mutatod a vendég
nek, vagy gyermekednek, unokáid
nak. Jó is így olykor visszanézni a 
múltba. De tudjuk-e, hogy a fény
képalbum voltaképp másról is be
szél! Mégpedig arról, hogy „Nin
csen itt maradandó városunk”.

Kétségtelen, hogy sokféleképp 
őrizgethetjük a múltat. A lány el
teheti kedves babáit, a fiú a kis
vasutak amellyel valaha olyan szí
vesen játszott. Lehet naplót is írni. 
Jókai Mór olyan szépen úja: „Aki 
a múlton él, nem szegény.”

De talán észrevettük már, hogy 
semmit sem lehet kétszer átélni.

Költözködés. Új lakás. Tálán új 
városba kerülünk. Persze, van eb
ben valami érdekes, izgalmas is. 
„Színes” az élet! Változatos. Jön az 
új környezet, új munkahely, talán új 
barátok. Amikor Sopronba kerül
tem a Teológiára, nehezen szakad

tam el a családomtól, hiszen nagy 
távolságra kerültem Budapesttől. 
De hamar megszoktam az újat. Az
tán azt is el kellett hagyni... A ref
rén ugyanaz: „nincsen itt maradan
dó városunk”. Nem konzerválható 
semmi. Sem a gyermekkor, sem a 
diákévek, sem a fiatal test ereje, va
rázsa, szépsége. -  Minden ember ki
szolgáltatott a múlandóságnak. Ez 
az élet mélabús refrénje: „Nincsen 
itt maradandó városunk”.

De tudod-e már, hogy Jézus va
lami egészen más programot akar 
adni a múltba derengés helyett: 
keresd a jövendőt! A  Biblia olva
sóit ez tölti el olyan örömmel, ami
lyen örömöt a világ soha nem ad
hat. Van egy jövendő, amelyet ér
demes keresni. Van örök élet. És 
ezt Jézus mindenkinek felkínálja.

De vigyázzunk valamire. Nem 
arról van szó, hogy mindenkinek 
automatikusan adja, hanem csak 
felkínálja. Kérés nélkül nem adja.

Imádságainkban rendszerint ke
nyeret, egészséget, világi dolgokat 
kérünk. Ez a kezdő keresztyén 
imája. De Isten ezeket sokszor ké
rés nélkül is adja: „Isten felhozza 
napját gonoszokra és jókra és esőt 
ad igazaknak és hamisaknak" (Má
té 5,45). De az örökéletet kérni 
kell!

Jézus mondja: Én vagyok az aj
tó. Hadd kérdezzem meg, belép- 
tél-e már ezen az ajtón? Isten felé 
csak ez az egy ajtó van!

Finnországi emlékem, hogy az 
egyik templomnak 6 kapuja volt, 
kaptam kulcsot. De az a kulcs csak 
az egyik ajtót nyitotta. Nehezen 
vártam már, hogy leülhessek a 
pompás orgona elé. De soká tar
tott, míg megtaláltam, melyik az az 
egyetlen ajtó, amelyikhez jó a 
kulcs, amelyen át bejuthatok a 
templomba.

Sokféle vallás, hit, filozófia sok
féle ajtót kínál. De te ne kísérle
tezz. Csak egy ajtó van -  Jézus! Ne 
próbálkozz Istenhez más úton el
jutni.

Gáncs Aladár

UZONI LÁSZLÓ
1907-1996

Március 9-én a kelenföldi templom
ban tartott gyászistentiszteleten vet
tünk búcsút Uzoni Lászlótól, aki nagy 
türelemmel viselt hosszú és súlyos be
tegség után 88 évesen tért át a földi 
életből mennyei hazájába. (Született 
1907. április 4-én Magyaróváron, el
hunyt 1996. február 10-én Budapes
ten.) A templomot zsúfolásig megtöltő 
gyülekezet jelezte, milyen sokan kötőd
tek erős és meleg szálakkal személyé
hez, s kívántak jelen lenni az elkerül
hetetlen búcsúvételen.

Nem csoda, hiszen ő a kapcsolatte
remtés és közösségápolás kegyelmi 
ajándékát kapta Istentől. Hétévesen -  
az L világháború hősi halottjaként -  
elveszítette édesapját, 14 évesen édes
anyját, amikor két kisebb testvérével 
anyai nagyanyja szerető gondozására 
maradt Ezek a mély nyomokat hagyó 
évek is rövidre mérettek, mert 6 év 
múlva ő is követte az elköltözött szülő
ket Nem maradtak magukra az 
Uzoni-gyermekek, hanem még szoro
sabban összeforrtak a Cserháti és 
Manninger családdal. A nagycsalád 
töretlen összetartása és páratlan áldá
sa érlelte és tette gazdagon gyümölcsö
zővé Uzoni László Isten kegyelméből 
hosszúra nyúlt életét

Nehéz eleget tennem drága Testvé
rünk utolsó kívánságának, hogy halála 
bekövetkeztével ne őreá, hanem Isten 
végtelen kegyelmére emlékezzünk. De 
hát a kegyelem nemcsak gazdaggá, ha
nem másokat is gazdagítóvá formálja 
az egyes embert így volt ez Uzoni 
Lászlóval is. íz ig -v é r ig  kö zö sség i em ber

ré érett. Megnyilvánult ez a gyászisten
tiszteleten elhangzó búcsúszavakban 
is.

Dr. M an n in g er Jen ő , ny. kórházigaz
gató főorvos, az Uzoni-Cserháti-Man- 
ninger család nevében búcsúzott tőle, 
amelynek nemcsak teljes jogú tagja, 
hanem nyitott szívével és szorgos mun
kálkodásával még tevékeny összetartó- 
ja is lett. Évente 3-4 alkalommal vas
kos levél járta körbe a család minden 
tagját, amely beszámolót vitt minden 
hozzátartozóról, sőt kívülálló közeliek
ről is, hogy az összetartozás töretlenül 
eleven maradjon. ,rÁ ldozatos szereteté
vel, so k a k a t szo lgáló  életével te tt b izonysá
g o t h itérő l, s  ezzel példaképe m a ra d  a  
nagy csa lá d  kö vetkező  nem zedékeinek is. ”

F alvay L á szló  a gimnáziumi osztály
társak nevében búcsúzott, s kiemelte, 
hogy „Laci ötven éven keresztül együtt 
tartotta a fiúkat Olyan szeretettel és 
hűséggel, hogy még a feleségek is vár
ták leveleit, melyeket pásztorlevelek
nek neveztek. Öröm és élmény volt szá
mukra minden együttlét”

D r. S u rjá n  L á szló , ny. egyetemi tanár, 
orvosprofesszor, a cserkésztársak ne
vében szólt, emlékezve arra, hogy Jren - 
n e  a  cserkésze t nagy pedagógusa i á lta l 
m eg á lm o d o tt cserkészjellem  m egtestesítő
jé t  lá ttá k , s  e zze l so k a k  példaképe lett, 
m u ta tva  a z  u ta t K risztu s követésre, a  
k r is z tu s i életre. Uzoni László a pécsi 
e\ '•ngélikus cserkészek parancsnoka 
volt, de együttléteiken, táboraikban 
szóba se kerültek a felekezeti különb
ség mondvacsinált problémái. Havi vi
taüléseiken t. uérzés nélkül részt vet

tek katolikus, református, evangélikus 
és zsidó cserkésztestvérek jó honpol
gárokul nevelődve a hazának.”

Uzoni László m in d ig  kész vo lt szo lgá l
n i m in d en  ta len tu m á va l a legközeleb- 
biektől a legtávolabbiaknak. Polgári 
foglalkozása is (halkereskedő, Tsz-fö- 
könyvelő) széles felületen kínált érint
kezést a legkülönbözőbb emberekkel. 
Lelki javai is mindig ott érvényesültek, 
ahol sokan gazdagodhattak általa: a 
pécsi gyülekezetben ifjúsági munkás, 
férfiak konferenciára toborzója, Ke- 
lenföldön presbiter, lelkészek segítő 
munkatársa, Nagytarcsán egyházköz
ségi felügyelő, az egyházkerületben 
pénzügyi szaktanácsadó, a Fébé diako
nissza egyesületben, Baráti Mozga
lomban, az evangelizációban bizony
ságtevő, konferenciatervező, imádság
ban mindig állhatatos munkatárs volt, 
aki mindig oda állt, ahol szükség volt 
rá. Amikor 1947-ben háromhónapos 
külföldi tanulmányúton voltam, még a 
sajtómunkában, lapszerkesztésben is 
helyemre állt, s a nagyon kiteijedt hit
ébresztő szolgálat mindennapos fel
adatait is ellátta.

Gyászjelentésére nyomtatott és 
Missura Tibor ny. lelkész által hirde
tett zsoltárvers: ,A z  Ú rnak m in d en  ú tja  
kegyelem  és h ű sé g ” (25,10), valóban jel
lemezte Uzoni László tág skálájú éle
tét: veszteségeiben és gyümölcseiben, 
fajdalmaiban és örömeiben egyezően 
Isten mindenre elégséges kegyelmét és 
változatlan hűségét tanúsította mind
annyiunk hite erősödésére.

Csepregi Béla

A HELYES OROM
Lk 10,17-20

Tetszetős lehetett a tanítványok 
munkája ebben a periódusban. Az 
emberek többsége ma is vágyik a 
rendre, az átláthatóságra, a kiszá
míthatóságra, a dolgok jó irányú 
befolyásolására. Észre is lehet ven
ni, hol veszik ezt komolyan, mert 
ott cselekednek is érdekében. 
Ahol már megtapasztalták, hogy 
érdemes tenni valamit a dolgok 
jobbá tételéért, ott látványos fel
lendülés tapasztalható. Ahol vi
szont a várható eredménynek ír- 
magja sincsen, ahol nehéz fellelni 
örömteli kifejletét, ott inkább ha
nyatlik minden. Ma, amikor sokan 
hozzászoktak a távirányításhoz, 
ügyeik székből való intézéséhez 
számítógép egerével vagy rádióte
lefonnal, egyáltalán nem ismeret
len az a vágy: bárcsak volna valami 
a kezünkben, amivel az eddig meg
oldatlan problémák megoldódná
nak.

Jézus adott valamit tanítványai
nak, amit ők fel is tudtak használ
ni nagy-nagy örömükre. Nevét ad
ta tanítványainak. A névben pedig 
hatalmat. Ez a hatalom csakis ak
kor működik, ha békességre törek
szenek a vele megajándékozottak, 
s nem háborúságra. A jézusi hata
lom is a mi Istennel való megbéké
lésünkért indult küzdelemre. Jé
zus arra használta hatalmát, hogy 
életét oda tudja adni értünk és vis
sza is tudja venni. A  tanítványok
nak adott hatalom is küzdelemre 
indít. Először is arra, hogy meg
küzdjön az ember az óemberével, s 
ezután, hogy át tudja adni életét 
Jézusnak. Ezek után vissza is kap
ja azt, mint mennyei polgár. Ezzel 
az élettel már hatékonyan lehet 
szolgálni, hatékonyan lehet azt az 
örömhírt továbbadni, amit Jézus
ban küldött el, Jézus által hirdetett 
meg Isten. Ezt a megújított életet 
az ördög támadásaival szemben is 
biztonságosan lehet élni. Az a lé
lek, melyet a Szentlélek elevenít 
meg, biztos hatalomban van. E. 
Adalbert prágai püspök, a magya
rok egyik térítője, a poroszok kö
zött 997-ben történt vértanúsága 
előtt így' szólt társaihoz: Testvére
im! Annak hatalma, akiért szenve
dünk, nagyobb minden hatalomnál. 
Vele senki sem mérkőzhetik, jóságá
nak nincsen mása.

Jézus küldöttei mint bárányok 
mennek a farkasok közé, mégis 
rendíthetetlenek, sebezhetetlenek

CANTATE VASARNAP 
a csepeli evangélikus templomban 

1996. május 5-én 
Délelőtt: 1030 órakor istentiszte

let. A liturgiában Buxtehude,
J. S. Bach, Szokolay Sándor és 

más szerzők művei hangzanak el a 
budai egyházmegye énekkarainak 

előadásában, valamint 
Kovács Márta, Csorba István és 

Bencze Gábor szolgálatával. 
Igét hirdet: Lehoczky Endre 

Délután:
18 órakor Orgonazenés áhítat 

Gáncs Aladár lelkész-orgonamű- 
vész Buxtehude-, Frescobaldi-, 

Walter-, Pachelbel- és J. S. Bach- 
. műveket orgonái.

Igét hirdet: dr. Hafenscher Károly

A Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület országos szavalóversenyt 
rendez 16-22 éves lányok részére. 
Ezen a kötelező vers Túrmezei Erzsé
bet Itt és most című verse és egy szaba
don választott Túrmezei-vers. - 1. díj: 2 
személyes 2 hetes üdülés bagolyirtási 
Názáret üdülőnkben. -  II. díj: 1 hetes 2 
személyes üdülés Názáret üdülőnkben. 
-  III. díj: 1 hetes 1 személyes üdülés 
Názáret üdülőnkben.

Jelentkezni lehet május 1-jéig Ma- 
docsai Miklós címén: Bp., 1015 Ost
rom ut. 15.

ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN
Bagolyirtási Názáret templomunk 

ban május 1-jétől október 1-jéig min 
den vasárnap de. 11 órakor istentiszte 
letet tartunk (Mátraszentimre-Bagoly 
irtás, Jókai utca 7-9. Tel.: 06-37-376 
483).

Szeretettel várjuk a kiránduló és 
üdülő testvéreinket.

Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület.

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet „H ogyan eva n g é lizá lju n k  a  m a i 
so k s z ín ű  v ilágban?” című tanfolyamá
nak következő alkalma 1996. május 
4-én szombaton 10.00-16.00 óráig lesz 
a PMTI-ben (Budapest, IX., Kálvin tér 
7. II. emelet). A nap témája: Szo lgá -

hitükben, reménységükben, szere- 
tetükben akkor, ha hordozzák azt, 
amit Jézustól nyertek. Jézus nevét 
nem dughatjuk hátunk mögé. Ott 
nem használ. S még ha fennen is 
hirdetjük nevét, de közben megfu
tamodunk, akkor is védtelenek va
gyunk. Ám, ha helyesen viseljük Jé
zus nevét, akkor az ellenség minden 
erején tapodhatunk, védettséget él
vezünk, sőt még az ördögök is lehul
lanak magaslataikról. Azzal a hata
lommal nem tudnak mit kezdeni, 
amelyik képes békességet munkál
ni. Nincs ahol hasson erejük. 
Nincs sebezhető pont. S még ha 
tényleg porba is hull az Isten-elle
nes hatalom minden ármánykodá
sa, akkor sem ezért helyes ujjonga- 
nunk, hanem azért, akié ez a hata
lom ténylegesen, Istenért. Ugyanis 
mi nem fogjuk tudni megítélni tel
jes egészében, mikor hullanak le 
csak álarcok. S ha lehullt egy fegy
ver, nem tudjuk pontosan megítél
ni, mennyi van még, ami Isten el
len, s mindaz ellen, ami az övé, be
vethető. Ha már nem látunk annyi 
testvérgyilkos szemet a balkáni 
tűzfészkekből, nem gondolhatjuk, 
hogy a mi életkömyezetünkben 
ugyanezen veszélyességi fokozatú 
bűnt szikrázó indulat nem rejtő
zik-e egy-egy emberben. Megté
vesztésből gonosz hatalom is ké
pes gonoszokkal leszámolni, még 
meghasonlás árán is, csakhogy el
ejthessen aztán ártatlanokat. Nem 
az a szempár igazán boldog, ame
lyik rálát az efféle fondorlatokra, 
hanem amelyik mindenek ellenére 
is meglátja, Isten Országa elközelí
tett Jézusban, akiért a mi nevünk 
is felíratik a mennyekbe. Nem az a 
helyes öröm, amelyik másnak ká
rához kapcsolódik, még megérde
melt kárához sem. Nem az a helyes 
emberi öröm, amely arra tekint, 
amit véghezvisz, hanem az, amelyik 
abból a kijelentésből fakad, mely tu
datja, m it tesz értünk Krisztus. Vére 
árán íratja fel a mennyekbe nevün
ket, nekünk megtérő bűnösöknek. 
Ott a mennyekben is ettől van a 
legnagyobb öröm. Amen

Decmann Tibor

Imádkozzunk!
Megnyerni mennynek örömét / Készíts 
el, Jézusom! / Te értem hullott véredért 
/ Vár engem irgalom. / Mi jó most 
áment mondani / És örökké áldani / Ég 
és föld Istenét! / (Ékv. 527.5. verse)

la tra  k ivá la sztva . Előadást tart: dr. 
A n n e-M a rie  K oo l, az Intézet igazgatója. 
Jelentkezni a (06 1) 216 20 54-es tele
fonszámon lehet.

1996. április 28-án, vasárnap este 
6 órakor

a Bécsi kapu téri evangélikus 
templomban az esti istentisztelet 

keretében orgona-zenés áhítat 
lesz.

Közreműködnek a Szent István 
Zeneművészeti Szakközépiskola 

növendékei.
Tanán Peskó György 

orgonaművész.
A lelkészi szolgálatot 

Balicza Iván végzi

A Protestáns Közművelődési Egyesü
let Lélektani Szekciója április 30-án, 
kedd du. 5 órakor tartja legközelebbi 
ülését az OMIKK székházban: Bp., VIII. 
Múzeum u. 17. N em eshegyi P éter SJ, aki 
szerzetes misszionáriusként igen sokáig 
tevékenykedett Távol-Keleten, főleg Ja
pánban, előadást tart T anulhatunk-e a  
ke le ti lelkiségtől? címmel. Szekcióelnök
választás is lesz. Belépés díjtalan.

Az NDK-ban és Németországba 
Végzettek Baráti Társasága Egyesük 
1996. május 4-én (szombaton) délelői 
10 órai kezdettel tartja ez évi konfe 
renciáját a Nemzetek Háza ülésterme 
ben (Budapest, VI. Bajza u. 54.).

A tanácskozás témája: „A m< 
gyar-német kapcsolatok 1100 éve”.

Szívesen látják azokat, akik az NDí 
ban vagy Németországban folytatta 
teológiai tanulmányokat.

HALÁLOZÁS
Zámolyi Gyuláné, sz. Nagy Etelki 

volt gecsei, surdi, majd negyven éven í 
Mosonmagyaróvár-Levél-Rajka-He 
yeshalom-i gyülekezetek kántora, ápr 
lis 2-án csendesen elhunyt. Benn 
Zámolyi Gyula nyugalmazott mosor 
magyaróvári lelkész feleségét gyászo 
ja. Temetésére április 4-én, nagy rés; 
vét mellett került sor Kiss Miklós le 
kész szolgálatával, aki Jn 14,1-6 alaf 
ján hirdette Isten vigasztaló üzenetét.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. április 28.

I. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mami; de. 11. (úrv.) (konfirmáció) Hafen- 
scher Károly; du. 6. Balicza Iván; n .  Modori 
u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pest- 
hidegkút, B. Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Rihay Szabolcs; Békásmegyer, III. Vízi- 
orgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillag, 
hegy, IH. Mátyás klr. u. 31. de. 10. Bozóky 
Éva- Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. 
Bálint László; Újpest, IV. Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Gerőfi 
Gyuláné; du. 6. Pintér Károly; VH. Város
ligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; 
du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán; Vffl. Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; VHI. Rákóczi út 
5 7 /b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
Vffl. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; Vffl. 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. 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; Budagyöngye, XII. Szilá
gyi E. fasor 24. de. 9. Szilas Attila; Buda- 
hegyvidék, XII. Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) 
dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Thkács 
József; du. fél 7. dr. Széchey Béla; XIII. 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh 
György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. 
Szabó Lajos; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV. Templom tér 
de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV. Régi 
Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, 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; Rákoshegy, XVII. Tessedik 
tér de. 9. Ferenczy Zoltán; Rákoscsaba, 
XVH. Péceli út 146. de. 9. Marschalkó 
Gyula; Rákoskeresztúr, XVH. Pesti út 111. 
de. 9. (konfirmáció) Kósa László; Rákos
liget, XVH. Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó 
Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, 
XVHI. Rákóczi út 8. (ref. templom) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, 
XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, XIX. Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, 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

HÚSVÉT UTÁN 3. (JUBILATE) VA
SÁRNAPON a liturgikus szín: fehér. A 
délelőtti istentiszteleten az oltár előtti 
ige 2Kor 7,9-10; az igehirdetés alap
igéje Lk 10,17-20.

ÖRÖMHÍR címmel evangélikus 
adás lesz a TV1 csatornáján, április 
28-án, vasárnap du. 15-35 órakor.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán április 29-én, hétfőn 1330 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz. 
április 27. szombat: Lélektől lélekig, 
április 28. vasárnap: A hit megváltása 
-  rádiós hittan.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

Ablak- és szőnyegtisztítás! Iblefon (esti órák
ban): 180-9783

Szíves gondoskodást és anyagi segítséget aján
lunk hívő embernek, ha annak idején bérfóti jogát 
vagy lakását örökölhetjük, Budapesten vagy környé
kén. Téli: 06(26)326-408.

Selmeczi László: Árad az Ipoly című ifjúsági 
regénye ismét kapható az Evangélikus Sajtóosztá
lyon és a Huszár Gál Könyvesboltban.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díf belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) . 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

4
)

N A VASARNAP IGE JÉ



Evangélikus
Elet

61. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 
1996. MÁJUS 5. 
HÚSVÉT UTÁNI 

NEGYEDIK VASÁRNAP

___ORSZÁGOS
evang éliku s

HETILAP
ARA: 35 FT

Az ének a  szomorú ember 
legjobb orvossága, 

melytől a szív újra megbékél, feléled
és megújul. 

A zene Isten gyönyörű és dicső
adománya,

______ egyenesen a teológia rokona.
Luther

A TARTALOMBÓL —
ÜNNEP ÁGFALVÁN 

LEVITATANÍTÓ VOLTAM 

ÖSSZEFOGÁS MENEKÜLTÜGYBEN 

ANYÁK, AZ ÉLETET ADÓK

Kantate vasárnapra
M t 28,18-20

Ez a kétezer éves Egyház alapítólevele: nem perga
menre írva, bíbor betűkkel kirajzolva, függő aranypecsét
tel ellátva -  csak szóval mondta Jézus. De mindennél szi
lárdabb az alapja. Az, amit Jézus kijelentett: „Megada
tott nekem minden hatalom mennyen és földön.” Értsük 
meg: egyetlenegy hatalom van ma is, itt az egész világon. 
Az evangéliumok elmondják, hogy némeljnk tanítvány 
még akkor is kételkedik, amikor ezeket a szavakat hallja. 
Jézus hatalma akkora, hogy még őket is szolgálatába ál
lítja. Értsük meg: Jézus hatalma alatt áll az is, aki kétel
kedik, és az is, aki nem hisz. Ezért van Egyház kétezer év 
óta, ezért van Egyház az utolsó 45 év után, és ezért lesz 
Egyház a világ végezetéig.

Szüksége van az evangéliumra, a jó hírre az egész te- 
remtettségnek, az élő és élettelen világnak, természetnek 
és embernek egyaránt. Mert mind szenved a múlandóság 
törvénye alatt, az élet hiábavalóságának érzésétől és jó
vátehetetlen bűnök térijétől. Az evangélium pedig erre 
válaszul magasra emeli Krisztus keresztjét, és hirdeti Jé
zus szeretetének hatalmát: ő vállalta mások bűnét, és el
viselte értük a büntetést, a halált.

Aki az egyházi ének és zene művelését vállalja, az akar- 
va-akaratlan részesévé válik az Egyház Krisztustól kapott 
küldetésének. Az az evangélium hirdetésére vállalkozik, 
az Krisztusnak szolgál, mert az ő hatalma alatt áll, akár 
hisz benne, akár kételkedik. így szól tehát most hozzánk, 
hozzátok Jézus hívása és parancsa: Menjetek, menjetek az 
egész világrá, énekeljétek és zenéljétek az evangéliumot 
minden teremtménynek, mindennek és mindenkinek, an
nak is, aki azt egyszerű beszédből nem érti. Szólaltassátok 
meg az ének és zene hangján a teremtett világ mélységből 
kiáltó panaszát és bűnvallását, az örök emberi „de pro
fundis”-!, válaszul pedig énekeljétek és zenéljétek győzel
mesen az örök új dallamot: Jézus szeretetének hatalmát, 
az önmagát odaadó élet mély értelmét és végső diadalát.

Az Egyház alapítólevelének aranynál is becsesebb pe
csétje van: „íme, én tiveletek vagyok minden napon. ” Ért
sük meg ezt is: mikor az egyházi éneket és zenét tanuljátok 
és gyakoroljátok, amikor külön vagy együtt éneklitek és ze
nélitek, teljesül Jézus ígérete: Ő veletek -  velünk van minden 
napon.

D. dr. Prőhle Károly

(Ez az igehirdetés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
egyházzene tanszéke 1991-es tanévnyitó vesperáján hangzott el. 
Megjelent a Magyar Egyházzenei Társaság körlevelében.)

D. dr. HARMATI BÉLA püspök 60. születés
napja alkalmából magas állami kitüntetésben 
részesült. Göncz Árpád köztársasági elnök ápri
lis 26-án a Parlamentben adta át a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
TISZTI KERESZTJÉT.

A születésnapját ünneplő püspököt hivatalában 
köszöntötték az Országos Egyház és a Déli Egy
házkerület vezetői, valamint munkatársai a Deák 
téri Gyülekezetből és a központi hivatalokból.

Nemeskéri nap
az evangélikus műemlék tem plomban 

1996. m ájus 18-án, szombaton.
Az ünnepség programja:

10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással 
Igét hirdet: D. Szebik Im re püspök 
A templom építészeti értékeit ism erteti: Benczúr László 
építész.
Szolgál a  Soproni Evangélikus Gyülekezet K órusa 
W agner Szilárd vezetésével.

14.30 ó rakor templomi ünnepély 
Megnyitót m ond Jankovits Béla esperes 
Reményik S án d o r Az óriás (elmondja: Kiss Melinda) 
É n ek k a r Soproni Gyülekezet Kórusa 
L uther M árton halá lának 450. évfordulója 
előadó: Keveházi László lelkész-teológiai tanár, 
Vörösmarty Mihály: Szózat (elmondja: Raffai Balázs) 
É n ek k ar Soproni Gyülekezet K órusa ,
A honfoglalás 1100. évfordulója 
előadó: dr. Fabiny Tibor teológiai professzor 
Zeneszám: Sopronhorpácsi ftirulyazenekar 
Zárószó: D. Szebik Im re püspök
Ebédelőjegyzést m ájus 13-ig elfogadnak (99) 365-205 
telefonon.

Olyan régóta sír. Gondolatban befogom a fülem, hogy 
ne zavarjon annyira. De ez az elutasítás nem némítja el, 
tovább folytatja. A  hangja jelzés. Jel az életről, létéről. 
Sír akkor is, ha nem vesznek tudomást a hangáról, ha 
senki sem törődik vele. Sír kisiskolásként, kamaszként, 
örvendező, életcélt kereső ifjúként, megélhetésért küzdő 
felnőttként. Jelt ad, ezerféleképpen. Hol cinikus monda
tokban, hol ölelő karokban, hol elutasító mozdulatok
ban. Jelzését lehet, hogy senki sem hallja. Egyvalakinek 
azonban muszáj, mert ez a hang, ez a jel a kórháztól a 
temetőig már soha nem hagyja nyugodni a szívét. Jaj, ha 
mégsem elég éber, ha későn figyel. Jaj, ha akkor akar 
ölelni, amikor már elengedni kell. Ha akkor akar meg
hallgatni, amikor már elment.

Anyák napján az ajándékozó Istentől szabad Sala
monnal együtt kém ünk a bölcsességet. Ha megengeded, 
hogy anya lehessek, ha az életadás pillanatának szentsé
gében megtapasztalhatom a fájdalomban a boldogsá
got, a végtelen magányban és kiszolgáltatottságban a ta
lálkozást. Ha látni engeded a síró és nevető, a szomorú 
és vidám gyermekarcot, akkor adj bölcsességet is nekem, 
hogy jó l tudjam kormányozni, nevelni, szeretni gyerme
kemet. Szabad kém ünk ezen a napon valamennyiünk
nek a Mindenhatót fiatal családanyaként, és őszülő,

Bölcsességet adj nekem!
Anyák napi kérés

ráncos homlokú nagymamaként: -  Taníts az érett anya
ságra!

Néhány év távlatából is egyértelmű, ez az út sokszor 
járhatatlannak tűnik Tele van ellentmondásokkal. 
Összefonódik benne önzőségünk és önzetlenségünk 
Nyugalmunk és nyugtalanságunk Megragadott és meg
késett pillanataink Ezen az úton annyi a bukás, a ku
darc, annyi a későn felismert gondolat, a későn kimon
dott szó. De valamennyi bukás után fel lehet állni, s to
vább lehet menni. Mert Valaki tisztogatja előttünk az 
utat, tanácsol, vezet, bölcsességet ad. Ezen az úton az el
rontott szavak és mozdulatok után is újra lehet kezdeni. 
Mert a kötelék, amely összekapcsolja anyát és gyermekét 
nem szabad, hogy ismerjen korlátot, határt a békülésre, 
bocsánatra, szeretetre.

Ebben a közösségben egyszerre van szüksége gyermek
nek anyjára, anyának gyermekére. Nem véletlen mond
ta a haláltusáját vívó Jézus az anyjának „ A s s z o n y ,  
í m e  a t e  f i a d . ” Csodálatos, ha valaki megélheti az 
életnek ezt a láncolatát. Gyermekként átöleli a szerető 
anyai gondoskodás, idősödő asszonyként, anyaként 
gyermekének gondoskodó szeretete. A z első májusi va
sárnapon minden gyermek gondolatát átjárja a szépen 
megfogalmazott, pátosszal teljes köszöntés.

Megjelenik előttük az önfeláldozó, önzetlen anya ké
pe. Mi, akik megajándékozottak vagyunk az anyaság 
páratlan kincsével, jó l tudjuk, nem mindig „jóságunk
kal” vagyunk jelen, hanem sokszor feszültségekkel, ön
zéssel, büntető haraggal, és mindazokkal a vétkeinkkel 
amelyek hozzánk tapadnak De mégis mindezek között, 
a bűnbocsátó Isten irgalmából élve, irányíthat, vezethet 
bennünket a Legnagyobb, az elfedező, eltűrő, remélő, 
türelmes, megbocsátó szeretet, amelyről az apostol ezt ír
ja: „ S o h a  e l  n e m  m ú l i k . ”

Adja a Mindenható valamennyi édesanyának ezt a leg
nagyobbat a szívébe. Tanítson meg valamennyiünket, hogy 
amikor gyermekeink jövője felől aggódunk, tudjuk mi a 
legfontosabb, mire van igazán szükségünk, és mentsen meg 
attól, hogy úgy végezzük a feladatunkat, hogy ítéletet ho
zunk a fejünkre. Legyen ez a vasárnap valóban találkozás
sá gyermek és édesanya között. Járja át nekünk édes
anyáknak a szívét, emlékező gondolatait a síró hang, amely 
kitörölhetetlenül kíséri életünket egészen a sírig és járja át 
nekünk gyermekeknek szívünket és emlékező gondolatain
kat hangjuk, tekintetük ez életük Adjunk hálát értük 
akiknek nem ajándékozhattuk idős korukra gondoskodó 
szeretetünket és azokért, áfák még ma is figyelik jelzést adó 
hangunkat. Baranyayné Rohn Erzsébet

Mikor a gyermek gőgicsél, 
az Isten-tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet...
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?
S mint virággal az esti szél, 
az anyja úgy beszél, 
oly lágyan és oly édesen...
De őt sem érti senki sem.
Hogy mit beszélnek oly sokat, 
apának tudni nem szabad;
Az égi nyelv ez. Mély titok 
Nem értik, csak az angyalok

Gárdonyi Géza versében leírt gondolatok valóságát sok
szor megtapasztaltam már. Szavakkal szinte leírhatatlan az a 
mély szeretetkapcsolat, ami édesanya és gyermeke közt 
megcsodálható. Egy gyermek mindig gyermek marad az 
édesanya számára, ha már felnőtt korúvá válik is gyermeke. 
Gyülekezetünk egyik tagja, aki 103. évében lévő édesanya, 
úgy beszél a nyolcvanadik éve felé közeledő leányáról, mint
ha ő most is az édesanyai tanácsra, gondoskodásra szorulna. 
Jóllehet már rég fordított a helyzet. Igen, mert az a titok -  
amiről a vers is szól -, amely édesanya és gyermeke között 
kialakulhat, egy életen át elkíséri az embert. Lelkűkben ki
törölhetetlen nyomot hagy ez a kapcsolat úgy, hogy szavak 
nélkül is értik egymást. Ahogy Petőfi Sándor úja a Füstbe 
ment terv című versében:

„S én csüggtem ajkán... szótlanul..
Mint gyümölcs a fán. ”

Az édesanyai féltő, gondoskodó szeretet pedig a gyer
mekben hálás, ragaszkodó szeretetet szül.

Napjainkban mindkettő válságát éljük. Sokan nem merik 
vállalni a szülői, édesanyai hivatást. Félnek a nehezülő élet- 
körülményektől, kényelmük elvesztésétől, megoldhatatlan 
anyagi nehézségektől vagy bizonytalan világunk jövőjétől. 
Más édesanya ha vállal is gyermeket, nincs hozzá türelme, és 
kevés az ideje. És igen kevesen vannak a felnövekvő gyerme
kek között, akik harmonikus családi otthonban nevelkedhet
nek fel, ahol félj és feleség megértésben, szeretetben, és köl
csönös megbecsülésben él. Nincs tapasztalatuk a „családi fé
szek” melegéről és védelméről.

A gyermekek pedig hajszolt életükre, elfoglaltságukra hi
vatkozva igyekszenek „valami biztos helyre” tenni az idős 
szülőt ahol gondoskodnak róla. Biztos, hogy sokszor meg
oldhatatlan a szűk lakásban, az idős beteg szülő ápolása, 
vagy a távoli vidéken élő és környezetéhez ragaszkodó ma
gányos és segítségre szoruló ellátása.

De a legfőbb nehézséget korunk embere életében mégis 
ott látom, hogy nem veszi komolyan a maga számára Isten 
törvényét. Minden kuszaság és zaklatottság ennek a követ
kezménye. Luther a Nagy Kátéban a 4. parancsolat magya
rázatában azt írja: „az atyai és anyai hivatást Isten -  minden 
neki alárendelt hivatásnál jobban -  külön kitünteti azzal, hogy 
nem egyszerűen azt parancsolja, hogy szeressük szüleinket, ha
nem, hogy tiszteljük őket. Testvér és általában felebarát ugyan
is nem parancsol nagyobbat a szeretetnél Az atyát és anyát te-

ANYÁK NAPJÁRA
hát elkülöníti és kiemeli minden más földi ember közül és ma
ga mellé ülteti. Mert a szeretetnél sokkal több a tisztelet: nem
csak a szeretetet foglalja magában, hanem a tisztességtudást, 
alázatot és hódolatot is, mintha valami királyi fenség rejtőznék 
bennük ”

Akik nem tudják az Istent tisztelni, azok hogyan tudnák 
Isten után legnagyobbnak tartani szüleiket? Az Istennel va
ló közösség hiányában a szülők sem tudják betölteni azt a 
küldetést, amit Isten a szülői hivatáson keresztül akar adni.

Szülőknek és gyermekeknek egyaránt sok tanulnivalónk 
van, hogy az a jó rend -  mellyel Isten bennünket e földi kö
rülmények között megajándékozott -  akarata szerint mű
ködhessen. Megelégedett szülők és egészséges lelkű gyer
mekek legyünk.

Keresztyének, Krisztus-követők becsüljük meg a megúju
lás lehetőségét, hogy Isten szeretetének a közelségében él
hetünk.

Köszönjük meg és köszöntsük meg az édesanyákat. S kí
vánjuk, hogy legyenek Isten áldott eszközei.

Bálint László

„A KICSI IS SZERETI TEMPLOMÁT...”

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!
A T ihanyi Bencés A pátság  a  honfoglalás 1160. év

fo rdu ló ja  a lka lm ábó l közös h á la a d á s ra  és könyör
gésre h ívja a  B alaton-felv idék K risz tu sb an  hívő kö
zösségeit.

Helyezzünk el egy szál v irágo t az  egyetlen épség
ben m ara d t Á rpád-házi k irá ly s írra , I. A ndrás sírkö 
vére, és köszönjük m eg az  Isten n ek , hogy o tth o n u n k  
ez a  föld.

K é ijü k  Isten  á ld á sá t, hogy az  eljövendő századok
b an  is keresztények és m agyarok  lehessenek, ak ik  
m ajd  ezen a földön lak n ak .

A közös h á laad ás  és könyörgés időpontja : 1996. 
m ájus 18. (szom bat) du . 4  ó ra .

A NAGYVILÁGON E KÍVÜL 
NINCSEN SZÁMODRA HELY...

rult a zenei részhez -  fúvósaik jöttek 
el és kísérték az éneklést, még nem
zeti himnuszunkat is.

Krähling Dániel esperes szavaival a 
gyülekezet reménységének üdítő vol
tát hangsúlyozta. Nem lehet a gyüle
kezet elvárásának ellene állni. Meg
újult ez a gyülekezet, áldott legyen 
érte az Isten! Lehel Ferenc -  a temp
lomépítő lelkész -  a meghatódottság 
hangján mondta el, hogy egykor gyü
mölcsös volt a templom helyén, most 
a Lélek gyümölcsei teremnek. Isten 
csodadolgokat tud tenni, a Lélek Jé
zussal kapcsol össze és ebből élő kö
zösség támadt. Sólyom Károly ny. es
peres -  aki húsz éven át járt ki Ten- 
gelicre és volt lelkészük -  Isten sze
retetének csodájáról beszélt. Ennek 
köszönhető, hogy megmaradt a gyü
lekezet és él. Köszöntőt mondott 
Rác József református lelkész és a né
met testvérgyülekezet lelkésze, ki
emelve azt, hogy nemcsak látogatók 

vagyunk, de a csa
ládhoz tartozunk. 
Testvérek, Krisztus 
teste vagyunk, és 
ami az egyiknek 
van, arra szüksége 
van a másiknak is. 
Az egyházmegye 
összetar tozására 
jellemző, hogy szá
mos gyülekezet lel
késze és küldöttsé
ge is együtt örült az 
örülőkkel.

tszm

Tolna megyében jártunk A  tengelici gyülekezetből érkezett a meghívás: felújí
tották 60 éve épült templomukat, és hálaadásra hívtak.

Ha Tolna megye, akkor „megpróbált vidék" az, ahol kicsiny gyülekezetekben 
élnek a „megmaradtak”, hiszen a második világháború utáni „etnikai tisztoga
tás” megtizedelte, szinte eltörölte ezeket a gyülekezeteket. Több száz embert befo
gadó templomok mellett alig maradt 30-50 lélek okik sem betölteni, sem a rom
lástól megvédeni nem tudták szép templomaikat. Külön öröm, ha valamelyik 
gyülekezetben mégis újítanak renoválnak mert ez a mai gyülekezet élő voltát, hi
tét és reménységét mutatja.

Az áprilisi havas „tél-tavaszba” ér
kezve, megmelegedett a szívünk, ami
kor a felújított, zsúfolásig megtelt 
templomba léptünk. A helyieken kívül 
sokan jöttek „vissza” az egykor elza
vartak közül, és természetesen a falu 
más felekezetű lakosai is ott voltak, hi
szen a munkákból is kivették részüket.

A templomot 1936/37-ben építő 
lelkész, Lehel Ferenc, feleségével és fi
ával együtt (a MOSZ igazgatója) 
megtisztelt vendége volt a gyülekezet
nek, és népes küldöttséggel képvisel
tette magát Tengelic németországi 
testvérgyülekezete, Trippstadt is, Wolf
gang Jockers lelkészükkel az élen.

A hálaadó-felszentelő istentiszte
let igehirdető szolgálatát dr. Harmati 
Béla püspök végezte, alapigéül vá
lasztva Lk 12,32. versét. Az ige a ki
csinyek biztatása: „Ne félj, te kicsiny 
nyáj... ” Sosem volt itt óriási gyüleke
zet, amikor a háború véget ért, mind
össze 500 körül volt létszámuk. Ezen 
a tájon nagy szükség van a biztatásra 
és ezt adja az ige. A templom nem 
önmagában érték, szolgálatra ada
tott. Isten matematikájában az egy is 
hangsúlyos, gondviselése nagyon szá
mon tart. A kis gyülekezet egy csa

lád, és a kicsi is szereti templomát. 
Ezért lehetünk ma itt együtt öröm
ben és hálaadásban. Ez a templom 
azért épült, hogy épüljön Isten orszá
ga, szóljon az ige, hogy ne féljen sen
ki a másik embertől.

Buják Imre felügyelőtől a közgyű
lésen hallottuk a templom és a gyüle
kezet múltját. A háború után, a kite
lepítés miatt bizony sok nyomorúsá
got kellett elhordozni az itthon 
maradiaknak. Csak a rendszerváltás 
után jutottak arra a meggyőződésre, 
hogy reménységgel nézzenek előre. 
Mindent megtettek, hogy legyen „sa
ját” lelkészük és Füller Mihály diakó
nus lelkész személyében megtalálták 
azt, aki összeforrott a gyülekezettel 
és élére állt az építőknek. Először a 
parókiát újították fel 1993-ban, majd 
a következő években, 1994-95-ben a 
templomot és környezetét. Közben 
folyt a gyülekezet építése is, ez mutat
kozott abban, hogy nemcsak a két
kezi munkában voltak együtt, de gyü
lekezeti alkalmaikat is felhasználták 
a lelki erősödésre. Ennek bizonysá
gát az ünnepi istentiszteleten is érzé
kelhettük. A felnőttek a községi 
énekkar tagjaiként Haffner Zsoltné 
vezetésével adtak elő kórusműveket, 
ugyanakkor iíjúsági énekkar is szere
pelt Szakács Katalin vezetésével. A 
német testvérgyülekezet is hozzájá-
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Testéből táplált...
Vére ju tta tta  vérembe a táplálékot, erejéből nyerhettem élte

tő erőt. Kifeszített izmai védtek a külvilágtól, testének melege 
melegített engem is. Értem tűrte a hosszú, türelmet próbáló 
fájdalmakat. Értem viselte a görcsök szorongató tusáját, bogy 
a fájdalmaktól, a reménykedésből, a várakozásból új élet te
remjen: megszülessek...

Most előttük, vagy emlékük előtt állunk meg, tisztelegve, há
lával: az édesanyák előtt. Akik megtanítottak beszélni, fogták 
kezünket első lépéseinknél, példát adtak, és feltétlen szerete
tet, mely egy életre elkísér.

Köszönöm, Uram, az Édesanyámat! Segíts, hogy ne okozzak 
neki több fájdalmat, inkább lehessek oka örömének!

Malmivaara Vainö verse
Jézusom, kérlek, nézz reám,
És áldd meg édes jó  anyám! 
Mindig ragyogd be éveit,
Töröld le hulló könnyeit!

Áldd meg, ha szolgál minekünk,
És ha imát mond érettünk,
Te hallgasd meg, ha felsóhajt! 
Erősítsd szívét, vigasztald!

Hála jó  anyánkért neked!
Hallgasd meg kérő gyermeked! 
A idd meg őt, egész életét! 
Irgalmaddal te óvd, te védd!

MISSZIÓRÓL -  DIÓHÉJBAN
Kedves Gyerekek!
Öt alkalommal írok nektek arról, hogy m it is jelente

nek ezek a szavak: misszió, vagy külmisszió. H a e l o l 
v a s s á t o k  ezeket az írásokat, megtanulhattok pár új és 
érdekes dolgot. H  a egy k is  b i b l i a k u t a t ó  m u n 
k á t  is v é g e z t e k ,  felelhettek a kérdésekre. H a p e 
d ig  be is  k ü l d i t e k ,  megpályázhatjátok vele az A l
bertibe tervezett külmissziói gyermektábor egyik helyét 
június 30-tól július 6-ig. Ma már a második írást olvas
hatjátok.

Beküldési határidő: május 31. Mind az öt szám meg
fejtése beküldhető egyszerre. Részletes tájékoztatót a 
Missziói Magazinban találtok.
' '  Szeretettel várja leveleiteket: Bencze Agnes-néni,’ Í<2Ö5 

.Smi.dPest XX., jjíífiyzáfh u, Z, ,

A  k eresztyén ség  elterjed ése
A z előző számban azzal fejeztük be, hogy a 3. év

századra az egész akkor ismert világban elterjedt a 
keresztyénség. Mi a helyzet ma?

Mára a földkerekség minden részét felfedezték, be
népesítették. Eljutottak a misszionáriusok is a világ 
minden tájára. Most, az évszázad végén minden 10 
ember közül 3 vallja magát Jézus követőjének, ez 
összesen 1,9 milliárd. Míg 1900-ban a keresztyének 
83%-a az európai és észak-amerikai fejlett országok
ban élt, mára az ázsiai, afrikai és dél-amerikai népek 
százalékaránya 49-re nőtt, és 100 keresztyén között 52 
színesbőrű van. Ez mind a missziói munka gyümölcse. 
Az elmúlt évben az evangélikus keresztyének száma 
Etiópiában és Pápua Új-Guineában növekedett a leg-

Aki meg akarja tartani az ő életét...

jobban. Minden országban vannak a keresztyén egy
házaknak szervezetei, csak egyfajta vallás szerint élők 
nem tűrik meg országaikban a keresztyénséget.

De mi van azokkal; akik nem ismerik el Uruknak 
Jézus Krisztust? Őközöttük van szükség a missziói 
szolgálatra. Jézus Krisztus megismertetésének van egy 
fontos eszköze. 318 nyelvre fordították le teljesen, de 
2500 különböző nyelven beszélők olvashatják egy-egy 
részletét. Ez az eszköz tanításunk alapja, minden ke
resztyén használja, bármilyen szokásai is vannak.

Isten népét Anyaszentegyháznak nevezzük. Három 
nagy családot különböztetünk meg az Anyaszentegy- 
házban: a római katolikus, a protestáns és az ortodox 
felekezetek családját. A színesbőrű gyülekezetek is 
ide tartoznak, bár szokásaik eltérőek. Míg te nyugod
tan ülsz a templomban és orgonakísérettel énekelsz, 
vannak, akik tapsolva, táncolva dicsérik Istent. Van
nak, akik hatalmas dómokban gyülekeznek össze, má
sok kicsiny szobácskákbán megbújva, hogy ne tudja 
meg senki.

Kérdések:
1. Tudod-e, hogy ki vitte el Etiópiába a keresztyénsé

get? (ApCsel 8. rész)
2. Melyik az a vallás, amelynek tanítása alapján ha

lállal is büntethetik azt, aki keresztyénné lesz?
3. M i a misszió legfontosabb eszköze?
4. írj le valamilyen gyülekezetedben gyakorolt kedves 

szokást!

Humorzsák
Egy afrikai missziós faluba európai püspök érkezik. 

Meleg szavakkal üdvözli a fogadására összesereglett 
"bennszülöttekét, deYriikbr befejezi beszédét, senki Sem 
tapsol. Ekkor feláll egy a helyi misszionáriusok közül, és 
ő  kezd beszélni a bennszülöttek nyelvén. A  négerek lel
kesen tapsolnak, még a püspök is összeüti a tenyerét. A z  
egyik misszionárius ekkor a fülébe súgja:

- A  püspök úrnak nem kell tapsolnia. Ez az ön beszé
dének a fordítása volt...

*

A  falubeli srácok így ugratják társukat:
-  Ha már a harangozó fia vagy, meg tudod-e monda

ni, milyen növény a harangvirág?
- A  b i m b a m  buszok családjába tartozó -  hangzik a 

felelet.

A gyerm ekrovat készítői s tá b já n a k  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u . 359.

Kimaradtunk valamiből. Mi 
magyarok itt Közép-Európában ki 
tudja, mióta, talán már István ki
rály óta élünk abban a tudatban, 
abban a fájdalmas hiányérzetben, 
hogy a világtörténelem nagy ese
ményei rajtunk kívül történnek, 
hogy elveszítettünk valamit, ami 
sose volt a mienk, hogy van valami 
a világban, ami fontos, amiben 
részt kellene vagy részt kellett vol
na vennünk, de lemaradtunk róla, 
kimaradtunk belőle. Nem tarto
zunk sem az anyagilag gazdag 
Nyugathoz, sem a szellemiekben 
gazdag Kelethez. Hatalmas anya
gi lehetőségek Amerikában, ha
talmas lelki megvilágosodások In
diában -  igen, ott történik valami. 
De itt? Gyakran érezzük úgy, 
hogy fél életet élünk, hogy kiszo
rultunk saját életünk, saját kultú
ránk perifériájára, hogy ami tör
ténik velünk, az csak gyenge és 
nevetséges másolata annak, ami 
történhetne. Ezért kérdezi magá
tól Ady, hogy „A Tisza-parton mit 
keresek?”, de ezért kénytelen 
Cseh Tamás is bizonygatni önma
gának -  kissé kényszeredetten, 
kissé kétségbeesetten hogy 
Lám csak, azért voltak nekünk 

élményeink.”
Hogy lehet ilyenkor azt monda

ni, hogy „aki meg akarja tartani az 
ő életét”? Hiszen ez az élet nem 
létezik, csak mint valamiféle ho
mályos, ködös valami, amiben úgy 
bolyogunk, mint -  ismét Cseh Ta
mást idézve -  Antoine és Desirée 
a kihalt pesti utcákon. S ugyanígy 
elveszíteni sem lehet ezt az életet, 
mert még meg sem találtuk. Sok
szor úgy érezzük, hogy vissza kel-

Mt 16,25

lene találni, meg kellene keres
nünk ezt az életet, föl kellene zár
kózni, meg kellene szüntetni ezt a 
fájó hiányérzést. Addig sem az élet 
megtartásáról, sem a föláldozásá
ról nem lehet szó. Azt mondjuk: 
„Muszáj, hogy én is benne legyek az 
igazi életben, hogy én se maradjak ki 
semmiből hogy én is ott lehessek, 
ahol a fontos dolgok történnek, 
hogy én is megélhessem az élete
met. ” Ezt keressük egész életünk
ben, emiatt próbáljuk minél na
gyobb erőbedobással bizonygatni 
magunknak, hogy azért mi sem az 
élet perifériáján élünk.

Csakhogy amíg minden erőnket 
megfeszítve próbáljuk megtalálni 
„jobbik énünket”, addig félő, hogy 
teljesen elforgácsolódik az erőnk, 
a lelkünk, az életünk, mert nem az 
élet lesz a fontos, hanem az én. 
Hogy én legyek az, aki benne van 
a dolgokban, hogy én legyek az, 
aki nem marad ki semmiből, hogy 
én legyek az, akivel történik végre 
valami. S így szépen lassan kicsú
szik kezünkből az a hatvan-hetven 
év, ami nekünk adatott. Úgy lát
szik, a jézusi mondat első fele 
mégiscsak illik ránk is: aki meg 
akarja tartani az ő életét, az el
veszti azt.

Mi hát a megoldás? Az önfe- 
ledtség. A magyar nyelvben az ön
feladással szemben ennek a szó
nak pozitív értelme van. Önfeledt 
vagyok egy társaságban, önfeled
ten hallgatok valakit, önfeledt mó
don örülök valaminek -  csupa-csu- 
pa olyan kifejezés, amelynek jó íze 
van a szánkban. Mert azt jelenti, 
hogy arra a pillanatra tudunk fi
gyelni, amit átélünk, át tudjuk ad

ni magunkat annak, ami történik, s 
nem tudatosítjuk föltétlenül ma
gunkban, hogy valóban m i éljük át 
azt. Mert akkor nem az én lesz a 
fontos, aki átél valamit, hanem a 
pillanat, amit átél. A pillanat pedig 
lehet egy mosoly, lehet egy csön
des baráti borozgatás, vagy éppen 
lehet az, hogy a Názáreti ács ül le 
mellénk. Nem kell hozzá p világ- 
történelem fő sodrásában len
nünk, nem kell hozzá bennfentes
nek lennünk a nagy dolgokban, 
nincs szükség hozzá világmegváltó 
lelki megvilágosodásokra vagy sta
dionméretű tömeggyúlésekre. 
Elég hozzá az az önfeledtség, ami
vel Mária és Márta történetében 
Mária ült oda Jézus lábához, hogy 
hallgassa, hogy belefeledkezzen a 
szavaiba. Márta tenni akart vala
mit Jézusért, Márta bizonyítani 
akarta a világ számára és önmaga 
számára is, hogy ő azért ott van, 
hogy vele is történnek azért a dol
gok, hogy ő az, aki vendégül tudja 
látni a Názáretit. Mária pedig csak 
ült és hallgatott. És Jézus azt 
mondja: Mária az, aki a jobbik 
részt választotta. Mert ő el tudott 
feledkezni önmagáról, mert ő el 
tudta veszíteni önmagát azért, 
hogy belefeledkezhessen Jézus 
gondolataiba. Nem vonta homloka 
köré az önmegtagadás messzire 
fénylő mártírkoszorúját, nem lett 
belőle a keresztyénség nagy szent
je, mégis: olyasminek lett a része
se, amit soha, senki nem vehetett 
el tőle. Mert aki elveszíti -  mond
hatjuk úgy is: elfelejti -  az életét, 
az megtalálja azt. Mindörökre 
megtalálja. Ámen.

H egedűs A ttila

„Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábam at az elbukástól, 
hogy járhassak  Isten színe előtt az élet világosságában.”

Zsolt 56,14

Egy fénykép. Rajta egy fekete bőrű, Ruandából mene
kült asszony. Egy takaróba csavarták a kórházban. A ta
karó alatt piciny gyermekét szorítja magához. A kicsiből 
csak hatalmas szeme látszik, amelyből a félelem, az iszo
nyat, a rettenet ordít a külvilágba. Ki tudja, mit kellett 
nekik, kettőjüknek átélni? Talán azon az emberi tetem
halmon kelett átgázolniuk, amely a másik képen látható: 
a háttérben az élők ülnek rezignált arccal, kiüresedett te
kintettel, mert már nem fáj nekik semmi. Már nem hall
ják meg annak a két gyermeknek a sírását sem, akik any
juk kihűlt, véres, összezúzott koponyájú teste mellett 
próbálják kicsikarni a törődést, a szeretetet, de hiába...

Háború, borzalom -  ezt még a kórházban, a viszonyla
gos nyugalomban sem lehet elfelejteni, és már soha nem 
lehet kitörölni az emlékezetből.

Egy fénykép. Azokról, akik a hírekben szerepelnek. 
Akiknek tragédiáiról naponta hallunk, de akiket nem, 
vagy csak néhány másodpercig mutat a televízió képer
nyője. Akiknek az életéből a fotós megörökített egy szá
zadmásodpercnyit.

Anya és gyermeke. A kapcsolat közöttük érezhető, de

nem önthető szavakba. A gyermek még érzi az anyai öl 
biztonságát és melegét, amely attól a pillanattól egy volt 
vele, amelyben Isten megteremtette az életét. Érzi még a 
szívverést, amely oly sokáig zenélt neki, és amely még 
most is olyan megnyugtató. De érzi már azt is, hogy az el
szakadás ettől a körülölelő szeretettől fájdalmasan végle
ges. Még odabújik hozzá, védelmet könyörögvén, s anyja 
magához szorítja, s akár az életét is föláldozná érte, de a 
világ borzalmaitól már nem tudja elzárni és megvédeni. 
Látnia, hallania és átélnie kell, hogy az élet velőtrázóan 
belesikolt csöppnyi, alig ébredező tudatába.

Anya és gyermeke. Egy élet, amely immáron örökre 
kettéválva és önállósulva folytatódik. De most összebúj
va, együtt küzdenek az életért. A háború, az öldöklés, a 
betegség véres grimasza még ott tükröződik szemükben, 
de az élet már kitépte magát a halál szorításából. S ezt a 
diadalmas pillanatot -  amelyet még körülvesz a borzalom 
-  örökítette meg és hirdeti az a fénykép. Rajta anya és 
gyermeke, akik Isten kegyelméből talán újra emberhez 
méltó életet élhetnek...

Sánta Anikó

Ezeréves a m agyar iskola
Rendhagyó tudósítás egy kiállításról

Ezeréves a magyar iskola. A  Győrhöz közeli Pannonhalmán 
nyílt az első. S azóta mennyi nyitotta ki kapuját! A  magyar is
kola mindig híres volt.

A  magyar oktatásügy millenniuma késztette arra a győri 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolát, hogy szerény és 
mégis sokatmondó kiállítást szervezve mutassa be ennek törté
netét. A  kiállítás egyúttal a győri tanítóképzés 218 éves múltjá
nak reprezentációja is. A  kettő összekapcsolása szerencsés.

A  kiállítás helyiségeibe lépő látogatót sajátos hangulat ra
gadja meg. Főként akkor, ha maga is évtizedeket töltött kated
rán.

A  hangulat forrása maga a látvány. Tárgyi emlékek, megsár
gult fényképek, beszédes tankönyvek, bizonyítványok sokasága. 
A  látottak megmozgatják az emberi képzeletet. Benépesíti a 
tantermet... A  padokban tarisznyával érkező vászonruhás fiúk, 
kendőbe takart leányok Előttük a szikár, szemüveges tanító. 
Arca szigorú, tekintélyt parancsoló, vonásai mégis szeretetet su
gároznak S  a bútorok! Egy sem hivalkodó, de célszerű. Vala
mennyi alkotó mesterét dicséri. Egyszerű, festett, kifogástalan 
ma is. Nem hull alkotó elemeire, nem mozog. Pedig megéltek 
már egyet és mást. Felületük sima, firkálás, faragás szinte nincs 
rajtuk Megbecsülték korábbi használóik A z ember orra szinte 
érzi az olajos padló illatát...

A  kort, a történelmi múltat idéző, nosztalgiára késztető bú
torok mellett érdemes elidőzni a tanítást, tanulást elősegítő 
könyvek gyűjteménye előtt. Külön tárló őrzi az ABC-s könyve
ket, egy másikban a tanítás könyveit és segédanyagait láthatjuk 
Érdemes elidőzni mindkettő előtt. Különösen a tankönyvek ér
demelnek figyelmet. Kivitelezésük esztétikus, tartalmuk gazdag. 
Főleg nevelési szempontból Hazafiságra, valláserkölcsre, álta
lános emberi magatartásra buzdítanak Mintha a szerzők egy 
angol közmondást tekintettek volna zsinórmértéknek: „Előbb 
nevelni, azután tanítani!” (Ipriter training to studying!) A z ol
vasmányok a kis- és nagybetűk gyakorlását segítik elő. Nem  
marad el a levonható tanulság sem. Gyakran egy-egy közm on
dás helyettesíti ezt.

A  hozzáértő számára érdekes lehet az írásfüzetek és az írás
tanítás krónikája. Jól követhető az írástechnika alakulása. 
Megtudjuk, hogyan tanították a rondírást (vágott hegyű tollal 
írt, helyenként gömbölyített díszítő írás) vagy m it jelentett az ár
nyékolt magyar folyóírás titka, illetve milyen szabályok segítet
ték elő a zsinórírás alakítását. Üde színfoltot jelentenek a kü

lönféle iskolai bizonyítványok A  legrégebbi 1898-ból való. Fi
gyelmet érdemel a győri működésű tankönyvíró tanítók, taná
rok munkáiból készült gyűjtemény. Említést érdemel Va rgy a s 
E n d r e  tanfelügyelő: A  magyarok története, illetve az általa írt 
földrajzi tankönyv. Említésre méltó Ö ve g es  K á l m á n :  
Hangutánzó magyar ABC  és S z i l i  B e n e d e k :  Magyar 
nyelvtani gyakorlókönyv című munkája. A  kiállított anyag 
azonban korántsem teljes. Valószínű, csak a főiskola könyvtá
rából kiemelt könyvekről van szó. H i á n y o z n a k  a g yőr i  
e v a n g é l i k u s  i s k o l a  n e v e l ő i n e k  m u n k á i .  Így pl. 
S z á s z k y  T o m k a  J á n o s  földrajz- és történelemkönyvei, 
S z e n i c z e i  B á r á n y  G yö rg y  neveléssel kapcsolatos úttö
rő munkája, P e t z  L e o p o l d  tantermei, K u s z á k  I s t v á n  
elméleti és gyakorlati munkássága, aki egyik tanulmányáért m i
niszteri elismerést kapott, s egyike volt azoknak, akik a nyolc- 
osztályos elemi iskola tanterveit a harmincas években kidolgoz
ták

A  kiállítás másik fele tág teret biztosít a győri tanítóképzés 
múltjának. Ez a városban 1778-ban kezdődött, hamarosan a 
Ratio Educationis megjelenése (1777) után. A  győri tanítókép
zés 218 éve alatt három középfokú intézmény is működött. 
(Kettő római katolikus, egy állami.) A  tanítóképzés főiskolai 
szintre emelése 1975-ben történt.

A  középfokú intézmények munkásságát nyomtatásban me 
jelent évkönyvek tanúsítják A  különféle korokból származó t 
nítói oklevelek között ritkaságszámba menő is látható, i 
1858-ból származik, s a minősítő érdemjegyek között ilyen n 
nősítés is olvasható: elegendő, közel elegendő, dicséretes.

Külön tárló őrzi két hatalmas kötetben az első tanulók ad 
tait (1778-1847,1847-1865). Figyelmet érdemelnek a külön) 
le tanügyi nyomtatványok, nevelésügyi kiadványok, a tanít 
képzés tantervei (pl. 1894-95) a Főiskola régi és jelenlegi tan 
rainakpublikációit (különkiemelve dr. S c h l e i c h  L a j o  
dr. K u n o s s  J u d i t  és dr. B a r s i  E r n ő  m unkái 
Örömmel fedeztem fel a gondosan kidolgozott tanterveket, t 
nitási vázlatokat, gyakorlati tanítások bírálatait.

A  kiállítás összességében elismerést érdemel. Szélesebb kői 
szervezéssel gazdagabb is lehetne. Mégis üde színfolt a magy, 
oktatásügyet, annak történetét reprezentáló palettán. Megtekii 
tésre ajánlom.

P ónya L ászló  ta n á r  
Ev. G im n. A lt. Isko la  és Ó voda, G yőr

Oktatás, nevelés -  piacgazdasági alapon?
Ezzel a címmel tartott nagy érdeklődés mellett előadást az 

Evangélikus Értelmiségi Műhely januári összejövetelén dr. Ma
gyar István egyetemi docens, dékánhelyettes. A  teljes előadást a 
Lelkipásztor közli. Befejező szakaszát lapunkban is közread
juk.

Mit lehet/kellene tenni?

Ebben a részben nemcsak saját gondolataimat össze
gezem, hanem az előadást követő vitán elhangzottakból 
is merítek.

Ma, és várhatóan az elkövetkező, legalább 5-10 évben, 
a magyar értelmiségnek a középosztályhoz számító része 
a lecsúszás, az elszegényedés ellen küzd/kénytelen küz
deni. Ez az oktatás és nevelés tekintetében azt jelenti, 
hogy már az értelmiség önreprodukciója is áldozatos élet
vitelt, sok lemondást és esetleg nélkülözést kíván azoktól 
a családoktól, amelyek folytatni akaiják társadalmi szere
püket utódaikban. Az értelmiség bővülése feltételezi, 
hogy a felsőoktatásban növekedjék a résztvevők, és még 
inkább a képzettséget szerzők száma. Erre a családok jö
vedelmi helyzete kevés valós esélyt ad, amit jól tükröznek 
az előbb említett adatok. A kredit rendszerű képzés elvi
leg lehetővé tenné a pénzkereső évekkel kombinált okle
vélszerzést. Ehhez a munkanélküliség alakulásának is ja
vulnia kell.

A bővült évfolyamok, a beiskolázáskori létszámok 
azonban nem jelentik egyben az értelmiség jelentős nö
vekedését, ugyanis igen erős a lemorzsolódás. Ez azon
ban főként nem az egészséges verseny, hanem annak a 
következménye, hogy a növelt létszámú beiskolázás a 
gyengébb középiskolák „anyagát” is behozza az egyete
mekre és főiskolákra. (Magyarországon kb. 35-40 élvo
nalbeli középiskola van, a színvonal erősen eltér ezektől 
a többinél.)

Komoly gond az is, hogy a családok együtt töltött ide
je kevés, ráadásul az elmúlt évtizedek az iskolák nevelő 
szerepét hangsúlyozták, tehát a családoknak újra rá kell 
hangolódniuk arra, hogy a nevelő szerepet már rájuk sú
lyozza a megváltozott helyzet.

Alapvető, hogy az oktatás és nevelés a folyton (és

között is képes legyen szilárd értékrendet adni. Mindezt 
úgy, hogy a pedagógusok és a szülők saját értékrendje is 
alakul, kevés a támpont és sok a negatív példa. Az egyé
niség kultusza, a gyakorta szabadosságba „átcsúszó” sza
badság-megélés persze magyarázható az elmúlt időszak 
elfojtásaival, de a magyarázat nem lehet indok is....

Az egyház feladata, hogy a hit erejével, a keresztény hit 
alapjaiban meglévő, időtálló alapértékek hangsúlyozásá
val es közérthető, naprakész hirdetésével segítse nevelők és 
neveltek, oktatók és oktatottak értékorientációját a he
lyes irányba, hogy jövő értelmisége és minden állampol
gára ne csak munkát végezzen, hanem hivatást is betölt
sön. Nagyon fontos, hogy az egyház határozottan hívja fel 
a figyelmet a társadalom vezetőinek felelősségére, arra, 
hogy az oktatást és a nevelést az állam feladatai között -  
nemcsak jelszavakban („stratégiai ágazat”) -  kiemelt 
preferencia illeti meg. Nem kormányzati ciklustól függő, 
hanem allando feladatról van szó, ezért egy-egy kedve
zőbb intézkedés, javulási tünet figyelembe veendő, de ha
lasztó nem lehet ezen a téren!

Oktatás, nevelés -  piacgazdasági alapon? Az elmon
dottak alapján a válasz úgy szólhat: nem, legfeljebb piac- 
gazdasági keretek között, de nem a piac diktátuma alap
ján, hanem felelős állami és társadalmi szervezetben és 
gondozásban, nem a jelen szűk lehetőségeit, hanem a jö
vő megelőlegezését előtérbe állítva!

Egy amerikai szerző Neumann Janos-életrajzot írt. 
Ebben hosszan foglalkozik a magyar oktatással és azt ír
ja: „a történelem legeredményesebb iskolái kétségkívül a 
pesti gimnáziumok voltak 1890 és 1980 között”. E soro- 
kat idéző cikkében egyik neves fizikusunk így ír: Sokkal 
inkább igaz ma, mint valaha, hogy „a történelem verseny- 
fiitas az iskola es a katasztrófa között”. Ebben a verseny- 
jutásban az egyházaknak a magyar oktatásügyet és neve- 
ésugyet, saját iskoláik példaadásán túl is, segíteniük 

ke 1 hogy ismét eljuthasson korábbi eredményesség kö-
S S v  l i n S  Értelmiségi Műhely vitáján meg
szólalok sokoldalúan tanúsították az ezért való felelőssé
güket.
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Ünnep Ágfalván

Aprilis 14-én, vasárnap ünnepre 
virradt a Sopron melletti, határ
széli Ágfalva-Agendorf község la
kossága, belföldi és külföldi ven
dégsége.

A német ajkú lakosság 50 évvel 
ezelőtti embertelen kitelepítésé
nek megemlékezésére gyűlt össze 
sok-sok emlékező, közelből és a 
messze távolból. Autóbusszal ér
keztek Németországból a még élő 
tanúk, hogy a számukra oly kedves 
evangélikus templomban meghall
gassák a nehéz időkben mellettük 
állt lelkipásztoruk igehirdetését. 
Hívásukra eljött igét hirdetni a 82

eves Pusztay László, aki annak ide
jén 50 évvel ezelőtt lelki vigaszt 
adva kísérte ki őket az állomásra a 
zárt tehervagonokhoz. Itt kellett 
hagyniuk szinte mindent, gyüleke
zetüket, házaikat, déd- és ükszülők 
minden örökségét, emlékeiket, ha
lottaikat. -  És most eljöttek emlé
kezni. A szép templom zsúfolásig 
megtelt és zengett az ének néme
tül, magyarul:

„Jesus, meine Zuversicht... -  Jé
zus én bizodalmám... ”

Pusztay László az ünnephez

méltóan németül szólt a gyüleke
zethez, az alapige: 37. Zsoltár és 
Jób 19,25 volt.

Átadta dr. Prőhle Károly pro
fesszor egykori gyülekezeti lelkész 
levélben küldött megemlékező so
rait, üdvözletét.

Az istentiszteleten jelen volt 
Kuncze Gábor belügyminiszter is 
kíséietével, majd annak befejezté
vel leleplezték a templom előtti té
ren az évfordulóra készült emlék
művet.

Dr. Luthár Jenő

• •

Összefogás menekültügyben
Az Európai Menekültügyi Ta

nács és a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat közös szervezé
sében március végén hét közép
európai ország menekültüggyel 
foglalkozó nem kormányzati szer
vezetei tanácskoztak Budapesten 
a MOSZ Szociális Központjában.

A  közel 40 résztvevő (Lengyel- 
ország, , Románia, Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, Bulgária és 
Magyarország humanitárius, kari
tatív és emberjogi, szervezeteinek 
képviselői) „A menekültügy szo
ciális vetülete Közép-Európában” 
alapkérdésen belül az önkéntes 
hazatelepülés, az elutasított mene
dékes kérelmek és a menekültügy

szociális vetületének témaköreit 
munkacsoportokban tárgyalta.

A résztvevők tárgyaltak a nem 
kormányzati szervezetek lehet
séges közép-európai együttműkö
dését koordináló szervezet felada
tairól és működési feltételeiről. 
Megállapodtak abban, hogy mene
kültügyi tevékenységüket a követ
kező években kölcsönösen segítik 
és összehangolják. A  tanácskozás 
létrejöttét az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága (Genf) támogatta.

Nálunk 1988 óta hagyománya 
van a menekültügyi munkának. 
Most ehhez a munkához csatlako
zott több európai ország hasonló 
szervezete.

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK
A Sajtóosztály két újabb kiad

ványát ajánljuk:

CSEPREG 1621-1996
A Vízkereszt ünnepén tartott 

ökumenikus istentiszteleten el
hangzottak teljes anyaga találha
tó benne. Hitoktatásban és törté
nelemtanításban egyaránt jól 
használható, de mint olvasmány, 
minden evangélikus keresztyén 
számára hasznos.

Ára: 186,- Ft
A MEGREPEDT NÁDAT 

NEM TÖRI EL...
Betegeknek, otthon és kórházi 

ágyon egyaránt lelki táplálékot, 
hitben való megerősítést adhat e 
könyv minden olvasójának. A 
nagy kereslet miatt adtuk ki újra.

Ára: 230,- Ft

Szeretettel és tisztelettel 
meghívjuk Önt

az 1996. május 12-én, vasárnap 
du. 3 órakor tartandó ünnepi 

istentiszteletre, amelyen a zuglói 
evangélikus templomban 

(1147 Budapest, Lőcsei út 32.) 
D. dr. HARMATI BÉLA püspök és 

SZIRMAI ZOLTÁN esperes 
hivatalába iktatja 
TAMÁSY TAMÁS 

és TAMÁSYNÉ SZABÓ 
ERZSÉBET

megválasztott lelkészeinket 
Zuglói Evangélikus Egyházközség

A MÖSZ TUrbina utcai Szociális Központja, ahol a tanácskozás lezajlott
(Fotó: Müller Judit)

Evangélikus Élet 1996. május 5.

Levitatanító voltam
1934. júniusában végeztem a di

cső emlékezetű Soproni Evangéli
kus Thnítóképző Intézetben. Már 
szeptemberben állást kaptam egy 
dunántúli kis faluban. Az evangéli
kus gyülekezet filiája (leány-egy
házközség) volt a közeli város egy
házközségének. A lelkész csak egy 
évben egyszer járt ki istentisztele
tet tartani. így a lelkész megbízá
sából és útmutatása alapján ne
kem kellett vasárnap délutánon
ként istentiszteletet tartanom. Hit
tant tanítottam. A tanítást napon
ta egyházi énekkel és imádsággal 
kezdtük. Templomunk nem volt.

De nem is erről szeretnék most 
írni, hiszen ezt minden levitatanító 
megtette.

Olyan képeket tárok most olva
sóim elé, amelyek csaknem egy 
emberöltő távlatából merülnek fel 
emlékezetemben. Ezekkel álltam 
híveim szolgálatában.

íme!
Istentiszteleteimnek rendszeres 

látogatója volt egy teljesen hallás- 
sérült, idős asszony. Túdtam, hogy 
nem hallja a prédikációmat, azt 
mindig leírtam, és átadtam neki. 
Ezzel az asszonnyal történt az 
alábbi eset.

Estefelé valaki zörgetett az ab
lakomon: „Tanító úr, tessék azon
nal jönni! Édesanyám egyszerre 
bevette az összes orvosságot” -  ki
áltotta. Sietve mentünk el a csa
ládhoz. A dobozból láttam, hogy 
altatószer volt. Meghagytam a csa
ládnak, hogy amíg az orvos nem 
jön, ne hagyják elaludni. Kerék
párra ültem, és a 6 km-re lévő vá
rosba siettem az orvoshoz. Azon
nal elindult gépkocsijával. Gyo
mormosást alkalmazott, és meg
mentette az asszony életét.

♦
Egy tavaszi délutánon a szőlő

hegyre mentem, édesanyámnak 
segíteni a szőlőkötözésnél. Amint 
felértem a dombra, vércseppeket 
láttam az úton. Gondoltam, egy 
sérült vad vére lehet. Követve a 
vémyomokat, egy szőlőhöz értem. 
Egy idős asszonyra találtam. Ülté
ben hüvelykujját tartotta bokája 
alatti fekélyes sebhelyén. Lefek
tettem, pálcikát tettem a sebhely 
feletti érre és átkötöttem. Hazasi
ettem a családhoz. A fia szekérrel 
vitte haza. Amint lefektettük, azt 
mondta az asszony, az eresz alatt 
sok pókháló van, tegyek a sebre. 
Akkor babonának véltem. 
(Nemrégen azt olvastam, hogy az 
amerikai orvosok pókhálóból ké
szített fonalat használnak a műté
teknél.) Félóra múlva visszamen
tem, a kötést levettem, láttam, már 
nem vérzett. A  fiát figyelmeztet
tem, hogy édesanyjának orvosi ke
zelésre van szüksége.

*
A leventefoglalkozásokból kifo

lyólag haragosom keletkezett egy

velem egykorú fiatallal. 1942-ben 
együtt vonultunk be a harctérre. 
„A halál völgyének árnyékában” a 
haragosom -  mivel egy században 
voltunk -  meglátogatott, és bocsá
natot kért. Ezután kölcsönösen lá
togattuk egymást. Egy alkalommal 
igen „levertnek” találtam. Homlo
kára tettem a kezemet, számoltam 
a pulzusát. Súlyos betegnek vél
tem. Figyelmeztettem, hogy azon
nal menjen „gyengélkedőre”. Azt 
mondta, volt az orvosnál, de az 
„szimulálásnak” vélte, csak ki 
akarja magát vonni a frontszolgá
lat alól. Ismerős zászlóaljparancs
nokomtól azonnal kihallgatást 
kértem. Elmondtam az esetet. A 
„barátom” súlyos tüdőgyulladással 
kórházba került. Meggyógyult.

*
Egy volt tanítványomból, akivel 

az iskolában bizony sok bajom 
volt, legény lett.

A falunkban szokás volt a legé
nyek között, hogy cséplések alkal
mával, ahol dolgoztak, este egy- 
egy zsák búzát titokban elvigye
nek. A kocsmáros ezért italt adott 
nekik. Az egyik gazda feljelentést 
tett a csendőrségnél. A  csendőrök 
kezdték előállítani a vétkes le
génykéket. A  csínyben az én volt 
tanítványom is benne volt.

Egyik napon vízért mentem az 
erdőn át a faluvégi forráskúthoz. 
Amint haladtam az úton, a már 
említett tanítványomat láttam a 
fán, amint a nyakára akarta tenni a 
hurkot. Felkiáltottam: Pali, mit 
csinálsz! Erre félredobta a kötelet, 
és elszaladt. Ezt a kötelet sokáig 
megőriztem. Az ügyéből nem lett 
csendőri eljárás, mert egyidőben 
kaptunk behívót az orosz harc
térre.

Zászlóaljparancsnokom tudta, 
hogy otthon is istentiszteletet 
szoktam tartani. Mivel nem volt 
tábori lelkészünk, azért engem 
bízott meg, hogy ádvent vasár
napjain és karácsony ünnepén is
tentiszteletet tartsak a zászlóalj 
századainál. Mivel a századok 
egymástól több kilométerre vol
tak elhelyezve, kísérőt kértem 
magam mellé. Hiszen tartani kel
lett partizánveszélytől és farka
soktól.

Kérésemre a falumbéli, már em
lített Pander Pál honvédet rendel
ték mellém, akinek az életét meg
mentettem a kötélhaláltól. Az ő 
bal oldali, felső zubbonyzsebében 
is az özvegy édesanyjától kapott 
Újtestamentum volt. Vele együtt 
jártunk ádventben négyszer, kará
csony ünnepén három helyre is
tentiszteletet tartani. Alkalmam 
volt vele elbeszélgetni. Az úton 
együtt imádkoztunk. Úgy vettem 
észre, más ember lett belőle. Tálán 
„Saulból Pál”. A visszavonulásnál 
-  sajnos -  eltűnt.

*
Amit fiatal koromban akkor ter

mészetesnek, felebaráti kötelessé
gemnek tartottam, most másként 
vélem.

Idős koromban visszaemlékez
vén azokra az eseményekre, hálát 
adok az Úrnak, hogy eszköze le
hettem híveim szolgálatában. Ma 
már kevesen élnek közülünk, akik 
egykoron a falu „lámpása” és sok 
evangélikus kisgyülekezet „papja” 
voltunk. Legyen ez az írásom fő
hajtás azok előtt, akik már nem él
nek. Minket meg visszaemlékezés
re késztessen hivatástudatból fa
kadó szolgálatunkra.

Istenes József

Népfőiskola Arnóton
Evangélikus gyülekezetünk 

szervezésében március 8-án vette 
kezdetét a hét összejövetelből álló, 
péntekenként az általános iskolá
ban megrendezendő ökumenikus 
vallásismereti tanfolyam. Az elő
adások összeállításánál arra töre
kedtünk, hogy minden vallás hívői, 
sőt az egyházakhoz nem kötődőek 
is találjanak őket érdeklő témákat. 
Az első alkalommal ötven fő jelen
létében a sorok írója -  mint a Ma
gyar Népfőiskolái Társaság orszá
gos szakmai lapjának szerkesztője 
-  a népfőiskolák lényegéről, törté
netéről szólt, majd gyülekezetünk 
volt lelkésze, a jelenleg Debrecen
ben szolgáló Béres Tamás tartott 
előadást Luther Mártonról. Egy 
héttel később Tóth Alajos atya, 
volt amóti római katolikus plébá
nos, jelenlegi miskolci minorita 
tartományfőnök a szentekről és a

szerzetesekről beszélt. A további
akban Fügedi Márta miskolci egye
temi tanár a népi vallásos szoká
sokról, Molnár Béla, gyülekeze
tünk kántora, nyugalmazott általá
nos iskolai tanár Amót helytörté
netéről, Balogh Judit, a megyei le
véltár munkatársa a történelmi 
Borsod megye egyháztörténetéről, 
Figeczki Balázs, községünkből el
származott sajópálfalvai görögka
tolikus esperes a görögkatolikus 
egyház történetéről, Vámosi Kata
lin egyetemi hallgató a Biblia mű
vészettörténeti jelentőségéről tar
tott előadást.

A szükséges anyagiakat a Pro 
Cultura Népfőiskolái Alapítvány 
biztosította a népfőiskola meg
szervezéséhez.

Üveges István 
segédkántor, 

a népfőiskola szervezője

Anyák, az életet adók
Anyák napi köszöntés

Nem szeretem a társadalom által kijelölt ünnepeket. 
Nem hatnak meg a különböző „világnapok”. Sem az 
öregek világnapja, sem a vakok világnapja. De nem ked
velem a nemzetközi nőnapot, a gyermeknapot, a peda
gógusnapot, és a többi, ezekhez hasonló -  szerintem 
erőltetett -  egynapos ünnepléseket. Mert az öregeket, a 
vakokat, a gyermekeket, a pedagógusokat és másokat, 
akik körülvesznek bennünket, munkájukkal vagy el- 
esettségükkel, segítségünkre szorulásukkal vagy szerete- 
tükkel, nem elég az esztendő 365 napja közül egyetlen
egyen ünnepelni. Minden nap az övék. Életünk folya
matosságának részei, akiket az év minden napjában, és 
a nap minden órájában tisztelni, szeretni és támogatni 
kell.

Kivételt jelent számomra az anyák napja. Talán azért 
is, mert ennek az ünneplése visszanyúlik gyermekkorom 
tovatűnt világába. Vagy talán azért, mert az anyaság 
mindennél fontosabb. A z anyaság maga a „Teremtés”. 
A z életfeltétele. Isten legnagyobb ajándéka. A  nő legna
gyobb felelőssége a földön. Életet adni annyi, mint te
remteni.

Rómában, a Sixtus-kápolna mennyezetfreskói között 
látható Michelangelo egyik legszebb festménye, az 
„Ádám teremtése". A  művész, aki a reneszánsz egyik 
legnagyobb képviselője, azt a bibliai történetet ábrázolja, 
amikor Isten megalkotja az embert.

A  kép átível a kápolna mennyezetén, s a többi, a világ 
teremtését, az első emberpár történetét illusztráló egyéb 
festmények között szinte megdöbbentő hatást vált ki a 
szemlélőben.

Ebben a jelenetben Isten kinyújtott jobb kezének 
egyetlen ujján át életet sugároz a földön élettelenül fekvő  
ember bal karjának egyik ujjába. A  két kar belenyúlik a 
hátteret kitöltő, szürkés ősködbe, mely kiemeli aẑ  egy
máshoz közelítő két ujjat. Ezek egyike Istené, a másik a 
még élettelen Ádámé. A  két kézfej nem érinti teljesen 
egymást. Mégis érzékelhető az isteni delej ereje, ami ab
ból válik nyilvánvalóvá, hogy az eddig merev test egyszer 
csak életet kap, s látható, amint Ádám testének bal fele 
lassan mozgásba lendül. Bal lábát felhúzza, s a néző lel
ki szemeivel szinte követni tudja a jelenet folytatását. Va
gyis elképzelhetőnek tűnik, hogy az isteni erő kisugárzá
sa következtében, pillanatok alatt élet tölti be az első

ember egész testét. így ábrázolja a művész az élet szüle
tését, az emberi lét kezdetét.

Ezért ju t eszembe anyák napján ez a reneszánsz kori 
műalkotás. A  különbség csupán annyi, hogy ott Isten az 
alkotó. A z anyaság ténye, a szülés által való teremtés pe
dig emberi. Illetve asszonyi. Hitem szerint közvetve ez az 
utóbbi is Istennel kapcsolatos. A z O ajándéka.

A z anya az Isten parancsa szerint fájdalmak között 
hozza világra gyermekét. A  bűnbeesés miatt az Úr bün
tetést szab rá: „igen megnövelem terhességed fájdal
mát, fájdalommal szülöd gyermeked.” (lMóz 3,16)

A  szülés iszonyatos kínja azonban mintha maga is

Amíg lehet...
Ha édesanyád öreg lett már, 
és te magad is öregebb.
Ha nem bú ja  m ár gyenge válla, 
úgy mint eddig, a terheket.
Ha hű szeme sem lát mindent 
olyan tisztán, mint azelőtt.
S megfáradt, gyenge lába már csak 
nagy nehezen hordozza őt.
Legyen támasza erős karod 
és kísérése örömöd.
E(jön a szomorú nap, amelyen 
utoljára kíséred őt. t,
És ha kérdez, felelj szelíden.
Ha újra kérdez -  akkor is.
Ne türelmetlenül -  gyengéden, 
ha megkérdez harmadszor is. 
Magyarázd meg neki szívesen, 
ha valamit .nehezen ért.
Jön a keserves óra, melyben 
tőled többé semmit se’ kérd’.

Túrmezei Erzsébet

szülője lenne az anyai odaadásnak A  legnagyobb, az 
egyedül önzetlen szeretet talán éppen a fájdalom miatt 
válik felülmúlhatatlanná.

Nem véletlen tehát, hogy az emberiség történelmében 
az anyáknak és a feléjük irányuló gyermeki szeretetnek 
nagy szerepe van. A  világirodalomban, főleg a költészet
ben sokat írnak róluk A  magyar irodalom is tele van 
anyákról írt, szebbnél szebb versekkel. Róluk szólnak 
Szabó Lőrinc szép sorai is:

„... Anyák.
Szentek és ápolónők: a csodát, 
a jelenést láttam bennük. A nagy 
odaadást, az aggodalmakat, 
a virrasztást, a könnyet, s mind, amit 
a nő szenved... 
a gondviselést”...
„a nők az eleve-elrendelés: 
ők a béke, a jóság, puhaság 
a földön, a föltétien szeretet...”

Utódaink fizikai létükben fenyegetettek az egész vilá
gon. Egészséges életvitelükben, testi fejlődésükben gá
tolják őket a környezetrombolások következményei. 
Lelki, erkölcsi gyarapodásukban pedig megfertőzi őket 
a lépten-nyomon eléjük táruló szellemi szenny. Ezért 
nagyobb ma az anyák felelőssége. Nekik kell őrizni 
gyermekeik tisztaságát. Nekik kell óvni, dédelgetni, me
lengetni szülötteik nyiladozó értelmét. Ezért ők a jövő  
alakítói.

Ezért köszöntjük őket, ma, 1996 május első vasár
napján. Megköszönjük nekik az életet adást. Ezt a nem
zetünk fennmaradásának egyedül tőlük függő zálogát. 
Hiszen egyre fogyunk Egyre kevesebben vagyunk Ma is 
elmondhatjuk Tompa Mihálynak a hosszú lábú vándor
madárhoz írt bús sorait:

„Repülj, repülj! És délen valahol 
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk 
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...”

(Tompa Mihály: A gólyához)

De már a gólyák is ritkábbak mifelénk!
Köszöntjük az édesanyákat. A  fiatal, gyönyörű kisma

mákat, és a már nagyobb gyermekeiket nevelő középko- 
rúakat. A  gazdasági nehézségekkel küszködőket. A z ál
lásukból elbocsátottakat. A kik mégis megteremtik csa
ládjuk számára a mindennapi kenyeret. Köszöntjük a 
nagymamákat. A z öregeket, akiket körülvesznek szeret
teik És azokat, akik egyedül maradtak Magányosok 
bár valamikor részesültek az életetadás ajándékában.

Bizonytalanná vált, szorongásokkal tűzdelt minden
napjainkban örök fénnyel ragyognak az édesanyák A ki
ket ma köszöntünk a szeretet és a meghatottság meleg 
érzésével. Üdvözöljük őket Mécs László szép soraival, 
emlékezvén vele együtt ki-ki a saját édesanyjára:

„Megvigasztal, felmagasztal 
illatos lesz lámpa, asztal, 
megtelünk a szent malaszttal 
és elalszunk édesen 
csoda, csoda-csendesen.”

(Mécs László: Anyánk)

Lenhardtné Bertalan Emma

MEGHÍVÓ
a TESTVERI SZÓ 10. évfordulóján 

rendezett emléknapra
A Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében 

1996. május 18-án, szombaton 
a Testvéri Szó Közösségi Mozgalom a következő prog
ram szerint ünnepi alkalmat szervez:
9* Hálaadó úrvacsorái istentisztelet a Deák téri 

templomban (Zászkaliczky Péter)
1015 Az alapdokumentumok ismertetése (Ittzés Nóra) 
10” A Testvéri Szó irat egyháztörténeti hatása több 

szemlélet szerint. Korreferens jellegű előadók 
után hozzászólások (Fasang Árpád, dr. Frenkl 
Róbert, Thumay Béla)

12“ Ebédszünet, beszélgetések 
13“ Mai testvéri szavunk egyházunk jövőjéről. Elő

adás felkért hozzászólókkal és megbeszéléssel 
(dr. Koczor Zoltán)

16“ Befejező istentisztelet (Zászkaliczky Pál)
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NAPRÓL NAPRA-
Énekeljetek az Úrnak új éneket! Zsolt 98,1 
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat 

te tt  Zsolt 98,1

VASARNAP Krisztusban 
egész teljessége testileg.

benne lakik az istenség 
Kol 2,9 (lKir 8,27, Mt 

11,25-30, Kol 3,12-17, Zsolt 149,1-5, Mt 15,29-31). 
Krisztusban Isten szeretetének, jóságának, kegyel
mének a gazdagsága jelent meg a földön. Úgy jött 
közénk Benne az Isten, hogy megérthetjük a szavát, 
megfoghatjuk a kezét, megismerhetjük az akaratát. 
Őrá nézzünk, Aki bűneinket hordozta, aki erőtlen
ségünket hatalmasan megáldja, hogy hasonlítani 
kezdjünk Őhozzá -  belülről!

HÉTFŐ Jézus Krisztus mondja: Én világosságul jöt
tem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon 
sötétségben. Jn 12,46 (Ézs 9,1, Jak 1,17—21, lTim 
1,1-11). Legyen élővé számunkra Jézus szava, hogy 
világossága leleplezze bűneinket, magyarázza szá
munkra az eseményeket, a keskeny útra terelje lép
teinket, bátorítson, ha gondok terhelnek, s rajtunk 

I keresztül is világítson, hogy Krisztushoz találjanak 
az emberek.

KEDD Hiszen nem azt teszem, amit akarok; a jót, 
hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 
Róm 7,19 (2Sám 12,9, Jn 6,66-69, lTim 1,12-20). 
Újra és újra elbukunk az engedelmesség útján. 
Egyetlen reményünk az átszegezett kéz, amely fe
lénk nyúl, botladozó emberek felé, és egy biztató 
hang szólít, hív, vezet, segít és erősít. Aki már végig
járta az engedelmesség útját, az Úr Jézus az, aki se
gít. Körülvesz a kegyelem, a megértés, a bűnbocsá
nat, s Vele végigjárhatjuk az utat.

SZERDA Semmiért se aggódjatok, hanem imádság
ban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjá
tok fel kéréseiteket Isten előtt Fii 4,6 (Zsolt 74,12,

Lk 19,37-40, lTim 2,1-7). A hálátlanság útján meg
szegényedünk, a hálaadásban mindig gazdagabbak 
leszünk. A mindenkori hálaadás azonban csak Jézus 
Krisztus által lehetséges. Őáltala ismerhetjük fel 
nyomorúságos időkben is az áldásokat. A hála, a kö
nyörgés, az imádat mennyei foglalatosság. Merül
jünk el Isten gazdagságában, hogy hálát tudjunk ad
ni neki mindenért.

CSÜTÖRTÖK Jézus bejárta egész Galileát, tanított 
a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának 
evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget 
és erőtlenséget a nép körében. Mt 4,23 (Jer 8,21-22, 
Mt 21,18-22, lTim 2,8-15). Ma is köztünk jár. A mi 
bűneink büntetése is rajta van, mi is az Ő sebeivel 
gyógyulunk meg, s hirdettetik ma is az evangélium: 
Krisztustól kell születnünk, hogy új, örök életünk le
gyen. Az Úr Krisztus, a megdicsőült Úr velünk akar 
járni életünk útjain, hogy kísérjen, és elkísérjen a 
mennyei hazáig.

PÉNTEK Az Úré a föld és ami betölti, a földkerek
ség és a rajta lakók. Zsolt 24,1 (Zsid 6,7, Jel 5,6-11, 
lTim 3,1-13). Minden Az Úré! Ne mi akarjuk hát 
Istent birtokolni, hanem vegyük tudomásul, nagy 
örömmel, hogy az Övéi vagyunk, az Ő tulajdona, és 
nála van a legjobb helyünk. Ne akarjuk formálni, 
használni Őt, hadd alakítson inkább Ó minket!

SZOMBAT Tégy értelmessé, hogy megfogadjam | 
törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Zsolt 
119,34 (lK or 7,19, lSám 16,14-23, lTim 3,14-16). 
Sok bukás és kudarc után ébredünk rá, hogy Isten 
értünk, a mi javunkra adta a törvényt. Féltő szerete- 
tével áll mögötte, a helyes mederben tartja életünk 
folyamát általa. Nem is akarjuk többé elveszíteni a 
szeretetet, nem akarjuk megszomorítani Őt, aki te
remtett, és ez erőt ad az engedelmességhez.

Kondor Péter

A VASARNAP IGEJE
MEGTALÁLT HANG
Mt 15,29-31

ELŐ VIZ

Aki a virágot szereti...
Jn 15,16

Szokás „közmondásként” idézni 
bibliai igéket. Ez a mondat nem 
ige, hanem közmondás. És persze, 
mint általában a közmondás -  csak 
féligazság. „Aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet”.

Ige és közmondás között óriási 
szakadék van. A közmondás embe
ri -  az ige pedig isteni kijelentés.

Az ige nem tulajdonít nagy jelen
tőséget a virágzásnak. Jézus azzal 
küldi el tanítványait, hogy „gyü
mölcsözzenek" (Jn 15,16), Ne csak 
virágozzatok, hanem gyümölcsöz
zetek. A virág gyönyörködtet, de a 
gyümölcs hasznos, táplál, és életet 
ad.

Egy szabadgondolkodó ismerő
söm fejtegette: semmi szükség Is
tenre, templomra. -  De mégis 
jársz templomba, sőt le is térdelsz 
a padban. Miért? Mert az olyan 
szép...

Híveink kedveskedve mondják: 
-  Milyen „szépen” beszélt a lel
kész úr.

Hát igen. -  De többre van szük
ség. A „szép”, a „virág” -  múló 
hangulatot ad. De Jézus gyümöl
csöt keres. Hitünkből nem virág
nak, hanem gyümölcsnek kell fa
kadni. -  Egy jó szó, egy felkínált 
segítség, munka, anyagi támoga
tás. Egy óra, amit betegágy mellett 
töltök, egy levél, amelynek a meg
írására időt szakítok. -  A  gyümölcs 
-  áldozat. A hitvés, a gyermek, ä 
testvér, a barát áldozata... De gyü
mölcs a bizonyságtevő élet is. Ami
kor úgy élsz, hogy azzal Isten bé
kességét sugárzód. Vessük fel egy
szer őszintén a kérdést: mi a hasz
na, gyümölcse a reggeli 
csendesórámnak, vagy annak, 
hogy bibliaórára, konferenciára, 
templomba megyek. Mit lát fér
jem, feleségem -  aki talán még 
nem ismeri Jézust, abból a szeré
téiből, békességből, amelyre min
denki úgy éhezik.
• Szép szokás virágot vinni az ol
tárra, de van-e ennél több is, amit

.V V 'c 'S M l

Istennek adunk, vagy csak pár szál 
virág, pár forint a perselybe, heti 
egy óra a templompadban? Jézus 
minden mai tanítványának is 
mondja: én küldetek, hogy gyümöl
csöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök 
megmaradjon.

Valami megmarad az ilyen gyü
mölcsöző életből! A világ útján já
ró unoka is megérez valamit -  ha 
látja bibliaolvasó, imádkozó nagy
anyját. Valamit tanul abból és ta
lán megérti: „lám az öreg» beteg 
mamának van egy forrása, egy erő
tartaléka, amely nem merül ki, és 
amelyikből naponta merít!

Nincs leverőbb, m int a gyümölcs
léién keresztyén élet. Mi jellemzi 
ezt? Hogy belesimul a.világ szelle
mébe. Nem különbözik semmi
ben: éppúgy panaszkodik, zúgoló
dik, szereti megszólni a másikat. 
Csak magával törődik. Az igazi 
gyümölcs nem más, mint az Istenre 
mutató élet. Amely rámutat Jézus
ra, akiből él és akiből élni boldog
ság.

És erre a boldog életre segíthe
tem el a másikat is.

Gáncs Aladár

A Kőbányai Evangélikus Egyházközség rendezvénysorozata 
a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából

Egyházközségünkben hosszabb ide
je eszmecserék tárgya, hogy az egyház 
sajátos arculatának megőrzésével ho
gyan tudná civil társadalmi jellegét 
megerősíteni. E törekvésünk jegyében 
készülünk az egyházközségen belül a 
honfoglalás 1100. évfordulójának meg
ünneplésére.

Az ünnep, az ünnep méltósága, az 
ünnepi várakozás, a készülődés egy ke
resztyén értékrend mellett elkötelezett 
közösségnek kellő motivációt ad. A 
nemzeti történelem ilyen fontos évfor
dulója sok lehetőséget tartogat a hazá
hoz fűződő viszonyunk befolyásolásá
ra. Hiszen a nemzetünkre vonatkozó 
tudás- és érzelemvüág építésével hoz
zájárul a nemzeti azonosságtudat mé
lyítéséhez. S a tartalmas együttdolgo
zás, együttgondolkodás mással csak. 
nagyon nehezen helyettesíthető integ
ráló hatást biztosít minden kapcsola
tunkban: magunk között, a gyülekezet 
különböző korosztályai között, a kerü
lethez, finn, észt és erdélyi testvérgyü
lekezeteinkhez való tartozásunkban.

Rendezvényeink történeti háttere 
AZ ŐSHAZÁTÓL SZENT ISTVÁ
NIG teijedő korszak.

Sor kerül egy több szinten futó elő
adás-sorozatra. A korszakról szóló 
szakirodalom tanulmányozása alapján 
-  érdeklődésünknek, alapképzettsé
günknek megfelelő -  csoportok készül
nek föl. A rendszeresen tartott „mű
helybeszélgetések” csiszolják, egymás
hoz illesztik a leendő előadásokat. 
Ezeket az előadásokat kiegészítik az 
adott szakterületek kutatói, akik ré
szint egy-egy téma vagy vita összegzé
sét és a legújabb kutatások eredménye
it ismertetik pl. a kettős honfoglalás 
érvei és ellenérvei; részint kutatás

módszertani tájékoztatást adnak pl.: 
hogyan dolgozik a régész? Az előadá
sokra egy egésznapos konferencia-jel- 
legű rendezvényen kerül sor, gyüleke
zetünk és meghívott vendégeink jelen
létében.

Rendezünk egy kiállítást, amelyen a 
tárgyalt korszak anyagi és szellemi kul
túráját megismertető anyagokat muta
tunk be. A kiállítás anyagából emlékal
bumokat készítünk, amellyel testvér- 
gyülekezeteinket megajándékozzuk.

Anyaggyűjtésünk színpadi bemuta
tásra alkalmas elemeiből a gyülekezeti 
termünkben található Kápolna Színpa
don egy estét betöltő kulturális progra
mot állítunk össze. Terveink szerint je
lenlévő külföldi testvéreink is -  mint a 
finnugor nyelvcsalád tagjai -  részt 
vesznek a műsorban. Neves előadómű
vészeket is felkérünk a közreműködés
re.

Egész évben előtérben tartjuk az év
forduló gondolatkörét: folyamatosan 
bekapcsolódunk a kerületi rendezvé
nyekbe; múzeum- é.s könyvtárlátogatá
sokat szervezünk; közösen ellátoga
tunk Ópusztaszerre; a kerülettel 
együttműködve kialakítjuk a „Hét Ve
zér Ligetét”, amelyben a hét vezér em
lékére egy-egy fát ültetünk.

Különös figyelmet fordítunk a fiata
lokra : a legkisebbek részére színező-ki- 
vágó lapokat készítünk; az iskolás kor
osztály számára „Lapozó” címmel 
munkafüzetet állítunk össze, és rajzpá
lyázatot hirdetünk. -  Ezt a pályázatot ; 
széles körre szeretnénk kiterjeszteni, 
ezért felhívásunkat az alábbiakban itt 
is közzétesszük. -  A konfirmandus cso
port „őseink fegyverei” témából készül 
föl. Az egyházközség keretei között 
működő u '^csoport eredeti viseletbe

öltöztetett bábokkal egy honfoglalás
kori mondát jelenít meg.

A rendezvénysorozat mottója: „ Emlé
kezzünk régiekről...” 

jelvénye: életfa a geszterédi szablyá- 
ról

védnökei: Bánffy György színművész, 
György István kerületi polgármester és 
Harmati Béla püspök.

Nagy és értékes munka vár ránk. 
Nem felső és külső hatalmaknak tarto
zunk beszámolni. Magunknak, a ma
gunk gyönyörűségére vállaltuk és csi
náljuk. Isten adjon erőt hozzá, hogy el
érjük a magunk által kitűzött célokat.

Örülnénk, ha rendezvényeinkkel 
mozgalmat indítanánk el egyházunkon 
belül, és minél több gyülekezet tervezne 
millecentenáriumi megemlékezéseket.

Dr. Nemes Viktória

Manapság jól megfigyelhető az 
a jelenség, mikor nagy sztárok, 
akár énekes sztárok el-elbújnak 
hódolóik elől, de csak azért, hogy 
nimbuszuk nagyobb legyen a cso
dálok előtt akkor, amikor aztán 
tényleg feltűnnek. Jézus nam volt 
sztár, legfeljebb sztárolták, sztá- 
rolják. Rivaldafénnyel nem hason
lítható össze Jézus dicsfénye. Ha a 
mai sztárok körül csillogó színpa
dokat is látunk, és megtervezett 
hatásokkal bombázzák az embere
ket, addig Jézus körül, Jézus által 
isteni dicsfény ragyogott fel az em
berek között.

Jézus is újra és újra visszavonult. 
Mint emberi életünket élő Isten 
Fiának, szüksége volt erre. A soka
ság is felkutatta. Nem autogramo
kért, nem is egyetlen pillantásért. 
Szükségeiket vitték eléje, hogy Ő 
tegyen valamit, szóljon akár csak 
egy jó szót is. Jézus nem húzódott 
tovább, mikor elért hozzá a szük
ség, a nyomorúság.

Az evangéliumi történet nyo
mán lehetne azzal vádolni Jézust, 
hogy kerüli az embereket, újra és 
újra visszavonul tőlük. A  valóság 
azonban nem ezt mutatja. Nem is 
ilyesmiért ítéli el őt a nagytanács. 
Akik keresték Jézust, akik vágya
koztak a vele való találkozásra, 
azok nem csalódtak, még Zákeus 
sem. Ő fogadja mint Isten Fia a 
hozzá érkezőket. Már csak azért 
is, mert a hozzá igyekvők néha 
nagy utat tesznek meg, míg eljut
nak hozzá, s akiket eléje visznek, 
azok is fontosak Jézusnak.

Azok az emberek, akik a bete
geket kísérték hozzá, olyanok, 
mint mi. Vagy éppen mi bizonyu
lunk olyanoknak, mint akiknek 
szükségük van más emberek hat
hatós segítségére, hogy ügyünket, 
életünket felkarolják. Ameddig 
pedig emberi szívek arra kénysze
rítenek kezeket, hogy megmozdul
janak, hogy felkaroljanak elesette
ket, addig Jézus irgalmával csele
kedni fog közöttünk. Ugyanakkor, 
amíg nyomorúságban leledző éle
tünk hajlandó arra, hogy Jézus át
szúrt kezétől meggyógyuljon, s eh
hez' emberi' segítséget,’ vezetést" is 
elfogad, addig Jézus megtalálható, 
elérhető lesz. Életünk igazi rom
lottsága, betegsége onnan kezdő
dik, ahonnan már nem akarunk 
változást. S ha akarunk is, esetleg 
nem engedjük, hogy történjék is 
valami magunk vagy mások által.

I l i

KELENFÖLD
1996. május 12-én, a 11 órai isten- 

tisztelet utáni Közgyűlés keretében 
megnyitjuk GÁL ZSUZSA és TÓTH 
SÁNDOR textilművészek kiállítását a 
Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 
Tanácstermében, (XI., Bocskai út 10.).

A kiállítás megtekinthető május vé
géig délelőttönként 9-13 óra között.

Szeretettel hívunk, várunk minden 
érdeklődőt.

Jelentkezni lehet
orosházi kántorképző tanfolyamra!

Időpontja: 1996. júl. 15-27.
Hozzájárulás a költségekhez: 6500,- 

F t A jelentkezéshez jelentkezési előle
get kell fizetni, ami 2000,- Ft. Ez az elő
leg a 6500,- Ft-os költség részét képezi! 
Befizetés módja idén: piros csekken.

Cím: Evangélikus Kántorképzés
Orosháza 5900, Thék E. u. 2.
Visszamondása esetén a jelentkezési 

előleg nem igényelhető vissza.
Jelentkezési feltételek:
-  Felvételi kérelem, önéletrajz (kivé

ve azoknak, akik tavaly részt vettek a 
tanfolyamon), lelkészi ajánlás, előleg 
befizetését igazoló eredeti csekkszel
vény határidőre való beküldése.

Jelentkezési határidő: 1996. máj. 11.

„Emlékezzünk régiekről...”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából a Kőbányai Evangélikus Egyház- 
község rajzpályázatot hirdet 6̂ -14 éves gyermekek részére.

A rajz témája AZ ŐSHAZÁTÓL SZENT ISTVÁNIG teijedő időszakból vá
lasztható.

pl.: régészeti-néprajzi leletek alapján elképzelt életkép, csatajelenet, táj stb. 
egy-egy ősi monda, mondái alak megjelenítése 
finnugor rokonaink ősi mondáihoz, meséihez készített illusztráció 
könyvekben talált képek, múzeumban látott kiállítási darabok rajza stb.
A rajzok bármilyen megoldásban (ceruza, szén, színezett, festett kivitelben), 

A/4-es méretben készüljenek. A kép hátára íijátok rá neveteket, lakcímeteket és 
életkorotokat.

Beadási határidő: 1996. május 31.
Valamennyi beérkezett pályamunkát kiállítjuk. A legszebb rajzok bekerülnek 

az ünnepségeinket megörökítő emlékalbumba. Korcsoportok szerint értékes 
könyvjutalmakat osztunk ki.

Kéijük a gyülekezetek lelkészeit, hitoktatóit, kisgyermekes szülőit, hogy ösztö
nözzék, segítsék a gyermekeket a pályázaton való részvételre.

A rajzok beküldendőek a Kőbányai Evangélikus Egyházközség címére:
1102 Budapest X., Kápolna u. 14.

A betegségek életünk talán leg 
nehezebb terhei. A magunké és a 
másoké egyaránt. Ha istentelenül 
hordozzuk, megsokszorozzuk ter
hét. De, ha Isten elé visszük, mint 
a sokaság is tette a hegyet meg
mászva, akkor kötelék lehet az az 
Istennel, mely összeköt vele. Köte
lék ilyen formán a másik terhe is 
számomra Istennel, ha felemelem 
azt, ha útra kelek vele Jézust kö
vetve. Aki értékes számunkra, azt 
a valakit könnyen fel tudjuk karol
ni, azért áldozatot is hozunk. A 
Szentírás úgy mutatja be az embe
rek mozdulatait a betegekkel ott 
Jézus előtt, mintha áldozathoza
talról, annak átadásáról lenne szó. 
„Ezeket Jézus lába elé tették, és ő  
meggyógyította őket. ” Ha csak vizs- 
gálgatni is szerette volna bárki Jé
zus hatalmát, meg kellett tapasz
talnia, hogy minden rendben lesz 
azokkal, akiket hozzá visznek. 
Mint egy hároméves kisgyermek
nél, akit kötelező vizsgálatra visz
nek, és rendben van nála minden, 
mert ép, mert jár, mert beszél, 
mert lát, s ezért reményteli folyta
tás várható a növekedésben, a gya
rapodásban, a kiteljesedésben.

Jézus utolsó három éve itt a föl
dön ezt a kifejezetten örömteli ké
pet mutatja, feljogosítva bennün
ket a legjobb reményekre. És való
ban van reményteli folytatás ott, 
ahol azt látjuk, amit láttak az apos
tolok, vagy egy másik korban, egy 
megújult egyházban Bornemisza 
Péter. Reformátorunk ezt írja: trA 
megrettent szívek bizonyos fogana
tos vigasztalást vesznek az Evangéli
um nak biztatása szerint... A z Isten
nek ígért kegyelmében a sakramen- 
tum ok őket megerősítvén és megpe
csételvén, bizonnyal várják feltám a
dásukat és örökké való örömüket. 
Méltán mondhatjuk azért m i is: 
Boldogok a szemek, amelyek látják, 
amit m i látunk és boldogok a fülek, 
amelyek hallják, amit m i hallunk. ” 
Isten jelenlévő szava, mindenható 
hangja az, amely bennünket is bol
dog éneklésre, Isten dicsőítésére 
késztet.

Decmann Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Hadd zengjen hálaénekem / Ó, Iste

nem, teneked, / Amelyben megköszön
hetem / Legfőbb jótéteményed, / Mert 
szerettél, s amit tettél, / Kegyelmed bi
zonysága. / Hadd zengjen hát víg éne
ket / Lelkemnek buzgósága! Amen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. május 5.

I Bécsi kapu lér de. 9. (úrv.) Szalay 
Tämäs- de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) dr. Nagy Gyula; du. 6. Bozóky 
Éva* D., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, U„ Ördögárok u. 9. 
de fél 1 1 . R ih a y  Szabolcs; Békásmegyer, IU.,
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; 
Csillaghegy, n i., Mátyás kin u. 31. de. 10.; 
Óbuda, in.’ Dévai B írt M. tér de. 10. Bá- 
lintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstiick 
M. u. 3frJ8. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 
4. de. 9. (úrv.) (családi) Zászkaliczky Péter; 
de 11 (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. Zász- 
kaiiezky Péter; VH., Városligeti fasor 17. de. 
fél 10. (családi) Muntag Andomé; de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. zenés áhítat: 
Szirmai Zoltán; VID., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VHI., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; V ffl, Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VHI., 
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. 
Thmásy Thmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; fél 10. 
(családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Rantasalo Kersti; du. 6. Szeverényi János; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi 
János; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Szabóné Mátrai Mariann; Buda- 
hegyvidék, XD., Thrcsay V. u. 11. de. 9. íúrv.) 
Thkács József; de. 11. (úrv.) Thkács József; 
du. fél 7. Kőszeghy Thmás; XHI., Kassák L. 
u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; X m „ 
Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; 
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy 
Thmás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
Thmásy Thmás; Pestújhely, XV, Templom tér 
de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, Régi 
Fóti út 73. (nagytemplom) 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. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVII., Tfessedik tér 
de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, 
XVn., Péceli út 146. de. 9. dr. Selmeczi 
János; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget, 
XVn., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) dr. Sel
meczi János; PestszenUőrinc, XVffi., Kos
suth tér 3. de. 11. Havasi Kálmán; P*st- 
szentimre, XVffl., Rákóczi út 8. (ref. tem
plom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, XIX,, Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
Deák tér de. fél 11. Bálint László; Budafok, 
XXn„ Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; 
Budaörs (ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor.

HÚSVÉT UTÁN 4. (KANTATE) VA
SÁRNAPON a liturgikus szín: fehér. A 
délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
ApCsel 16,25-34; az igehirdetés alap
igéje: Mt 15,29-31

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán május 12-én, 
vasárnap de. 10.05 órakor Balassa
gyarmatról az evangélikus templom
ból. Igét hirdet: Kalácska Béla espe
res.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Kossuth Rádió május 13-án, hétfőn 
13.30 órakor. Előtte evangélikus 
korálismertetés lesz 13.20 órakor

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

május 4., szombat: Missziótörténet 
— Zinzendorf

május 5., vasárnap: Koczor György 
áhítata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

V  A SEMENYEK
Az Evangélikusok Közössége az 

Evangéliumért (EKE) tavaszi csendes
napja május 4-én, szombaton 10 órától 
16 óráig lesz a Kispesti Evangélikus 
Templomban (Bp. 1 Ű X . ,  Templom tér 
1.). Megközelíthető a 3. metró Határ 
úti megállójától a 42-es villamossal (3. 
megálló), vagy a Kőbánya-Kispest vég
állomásától 68-as busszal. Az alkalom
ra hozzanak magukkal a testvérek hi
deg ebédet, üdítőt biztosítunk. A 
csendesnap főtémája: ,Amire fel kell 
készülnünk.”

Nyári csendesheteink a piliscsabai 
Bétel Evangélikus Belmissziói Otthon
ban az alábbiak szerint lesznek: Júl. 
22-27-ig felnőtt és családos hét, júl 
29.-aug. 3-ig ifjúsági hét, aug. 26-31-ig 
felnőtt és családi hét. Az első és har
madik hétre bárki jöhet, de gyermek 
csak szülővel vagy felnőtt kísérővel. Az 
ifjúsági hétre konfirmált fiatalokat vá
runk. Jelentkezés: Széli Réka, 1195 
Budapest, Nagy S. u. 41.

216-2054 telefonon napközben vagy üzenet- 
rögzítő.

Pianínót egyházi szolgálat céljából ven
nénk. Telefon: 178-0859.

XDI. kerületben, felújított 40 m!-es, föld
szinti, egyszobás, gázkonvektoros, telefonos 
lakás -  hosszabb távra kiadó.

Érdeklődni lehet az 1-202-362 telefonon.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

<3D

A Magyar Televízió május 8-án, 
szerdán a TV1 csatornáján 17.45-kor 
bemutatja ;A Biblia kincseiből vegyél” 
című videosorozat következő részét. A 
kazetta megvásárolható Könyvesbol
tunkban 4600,- Ft-os áron (Üllői út 
24.).

A Protestáns Közművelődési Egye
sület rendezvénye: május 7-én, kedden 
du. 5 órakor Richard Prazák pro
fesszor, a Cseh Köztársaság magyaror
szági nagykövete tart előadást 
„Palacky és a magyarok” címmel 
(OMIKK-klub, VIII., Múzeum u. 17.).

A Keresztény-Zsidó Társaság ren
dezvényei:

Május 8-án, szerdán du. 6 órakor 
IX., Páva u. 39. (kultúrterem) Mar- 
kovics Zsolt rabbi „Zsidó ünnepek: 
Lag-Baomer” címmel -  május 10-én, 
pénteken du. fél 7 órakor a VI., Hu
nyadi tér 3. alatt dr. Domán István fő
rabbi tart Talmud-magyarázatot.

««tat
p ro h ird e tes

Kölcsönzésre vagy megvételre keresek kis 
egészes vagy háromnegyedes mestercsellót -

Evangélikus
É let

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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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HÚSVÉT UTÁNI 
ÖTÖDIK VASÁRNAP

___ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS 
____ HETILAP

ÁRA: 35 FT

7é vagy az én életem élete,
__ ____________Te vagy az én nyugalmam,

Te vagy az én szent örömem, 
Te vagy az én mélységem és a magányom
___________  Te vagy az én mindenem!

Mert Te vagy az én Istenem!
Augustinus

A TARTALOMBÓL
KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP: 
JÓLET VAGY MISSZIÓ?

LÉPÉSEK A MEGBÉKÉLÉS FELÉ

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK

Híradás a Teológiai Akadémia 
Gyakorlati Intézetéről

Lelkészek és gyülekezetükben, egyházukban fele
lős szeretettel élő, iránta érdeklődő keresztyén embe
rek pontosan tudják, milyen nagy változás történt a 
rendszerváltással gyülekezeteink és egyházunk életé
ben. Létrejött, illetve megnövekedett a gyülekezeti 
élet közvetlen és mindennapi kapcsolata iskolákkal, 
óvodákkal, egészségügyi és más intézményekkel. 
Többet és másfajta felkészültséget vár mind a közvet
len, mind a tágabb környezet lelkészeinktől, mint a 
korábbi években. Maguk a lelkészek naponta érzik, 
miben és mennyire változott meg szolgálatuk, hogyan 
szélesedett az a terület, amelyen mindennapi munká
jukkal mozognak. A  változások miatt egész különle
ges helyzetben van az a fiatal, aki arra készül, hogy 
lelkészi, egyházi szolgálatát az ezredforduló környé
kén kezdje el. Valós alapja és oka van a szorongató 
kérdésnek, ami sok fiatal lelkében és gondolataiban 
felbukkan: vajon helyt tudok-e majd állni azok között 
a kihívások között, amelyekkel már szolgálatom kez
detén szembetalálkozom.

Nemcsak teológiai kérdésekről van itt szó, még 
csak nem is a benső, hívő elkötelezettség meglétéről. 
A  fiatal lelkészeknek egy megváltozott egyházban és 
megváltozott környezetben kell helyet és szerepet ta
lálniuk. Megváltozott elvárások között kell evangéli
kus lelkészként szolgálniuk. Megnövekedett szolgála
ti területen kell tartalmat és ha szükséges, új formát 
nyújtaniuk. Az új helyzetre nem alkalmazhatók régi 
receptek. Ugyanakkor újat csak úgy tudunk eredmé
nyesen kezdeni, ha ráépítünk a meglévőre, ha folytat
juk -  új válaszokkal, új gondolatokkal -  azt, amit elő
deink építeni kezdtek. Ha beállunk egy folyamatba, 
vállalva annak múltját és értve a jelen és jövő kihívá
sát.

Ennek a folyamatnak vizsgálata, a lelkészi pályára 
és az egyházi szolgálatra való felkészítés módszertani 
kialakítása a legfontosabb feladat, amellyel a Gyakor
lati Intézet szembesül. Ennek a munkának elvégzésé
hez természetesen nem elegendő egy intézet vagy egy 
személy. Nagy hangsúlyt kap ezért a konzultáció 
olyan személyekkel és intézményekkel, akik a lelkészi 
szolgálatra való felkészítés különböző területem ed
dig is dolgoztak, helytálltak és gondjait a magukénak 
érezték. Az Intézet feladata, hogy ezekkel a szemé
lyekkel és intézményekkel a konzultatív kapcsolatot 
kiszélesítse, annak anyagát, eredményeit közzétegye s 
ezzel a meglévő szolgálatot a maga szerény eszközei
vel és lehetőségeihez mérten segítse.

A  Gyakorlati Intézetet egyházunk és a Teológiai 
Akadémia a következő konkrét feladatokkal bízta
meg:

a) Nyújtson segítséget ahhoz, hogy a Teológiai 
Akadémia nappali tagozatán folyó hittantanár-kép- 
zés kísérleti szakaszából megnyugtató mederbe jus
son. Ez azt is jelenti, hogy a Gyakorlati Intézet gazda
ként felvállalja azokat a hittanszakos hallgatókat, 
akik a másik tanári szakot és a pedagógiai tárgyakat 
egy másik egyetemen vagy főiskolán végzik. Teoló
giánk hittantanári tagozatán pedig teológiai felkészí
tést kapnak. A  Gyakorlati Intézet közöttük nemcsak 
a tanítás módszerével dolgozik, hanem helyzetek 
elemzésével, a lehetőségek vizsgálatával és mindenek 
előtt areal, hogy segíti a tanárjelöltek beilleszkedését 
az egész egyház teljes szolgálatába.

b) Zsinatunk határozatot hozott a lelkészképzés 
rendjének változásáról. Az új szisztéma nagyobb 
hangsúlyt helyez a teológusok gyakorlati képzésére 
olyan módon, hogy bevezet egy hatodik, gyakorlati 
évet. A  Gyakorlati Intézet feladata ennek az évnek 
formai és tartalmi előkészítése, képzési rendjének ki- 
munkálása, megtervezése annak érdekében, hogy 
amikor a gyakorlati év bevezetésére sor kerül, a ieo- 
lógia felkészülten tudjon átállru az uj lelkészképz&i 
rendre. Ehhez szükség van a gyülekezetekkel történő, 
hospitációs jellegű kapcsolatok szélesítésére és a jól 
felkészült lelkészek bevonására, aküv részvételére a 
fiatalok felkészítésében. A  megvalósításhoz remény
séget és alapot ad az a pozitív hozzááUás ^ e l y  mmd 
hallgatói, mind lelkészi, mind gyülekezeti részről 
m e S v á n u l t  a gyakorlati tanszék által szegezett ku-
l ö n f f h o s p i t á S  gy^m lajok ^ a^ i^ K e k n ek nfs 
lyért ezen a helyen is köszönet jár lelkészekneK es

ey3 '  A  Ä Ä S ' munkáját a gyakori,.n>aa; 
székkel együttműködve v é s i, és r á  vesz a te*) lóg 
hallgatók gyülekezeti és iskolai meg
tervezésében, kivitelezésében és értékelésében.

Nem a meghátrálás emberei vagyunk

Negyvenhárom és fél éve volt utoljára az Alberti 
Gyülekezetben olyan ünnepség, mint ami most, ápri
lis 14-én zajlott le. Akkor Roszik Mihályt iktatták be 
lelkészi szolgálatába, aki most nyugdíjba ment és át
adta helyét Szabó András fiatal lelkésztársának, aki 
Dunántúlról, Mórichidáról érkezett ide. Roszik Mi
hály korábban elbúcsúzott a gyülekezettől, munkájá
ra, szolgálatára még vissza fogunk térni, mert sok ta
nulsága van hosszú működésének. Most az újonnan 
érkezőre figyeltünk.

Szabó András a Nógrád megyei Ósagárdon szüle
tett, ebben a kegyességben nőtt fel és indult a teológi
ára, hogy élethivatásként vállalja az evangélium hir
detését, továbbadását. Csak természetes, hogy a szü
lőfalu gyülekezetéből autóbuszokkal érkeztek Albert- 
irsára, hogy elkísérjék, imádsággal erősítsék és áldást 
kívánjanak szolgálatára.

A beiktató istentiszteleten D. dr. Harmati Béla, a 
kerület püspöke végezte az igehirdetés szolgálatát: 
lP t 1,3 alapján hirdette a „reménység üzenetéi’. Hús
vét után vagyunk, ez reménységünk alapja, újra meg 
újra megszólalhat erről az ige! Ezzel a reménységgel 
hirdesd te is, hogy húsvét után vagyunk. A Feltáma
dott legyen itt is a reménység alapja. Ugyanakkor a 
millecentenárium évében figyeljünk arra, hogy itt szá
zadokon keresztül megmaradt a magyar nép, abban

Albertiben beiktatták Szabó András lelkészt

része van ennek az evangéliumnak is. Iskolák, nevelé
si intézmények gondoskodtak és gondoskodnak erről 
ma is. Olyan korban kezded szolgalatodat, amikor ha
zánkban egyházi megújulás után vagyunk. Ez a gyüle
kezet a reménység gyülekezete lehet!

Az ige a gyülekezetnek is szól. Hűséges megállásra 
buzdít.

A lelkész hűséges munkája lehet záloga a jövő re
ménységének. Isten eddig is hűséges pásztort adott 
ennek a gyülekezetnek, állj be ebbe % munkába és 
folytasd te is. Van sok segítőtársad. Úgy prédikálj, 
hogy itt is, de a szomszéd gyülekezetek is megtalálják 
egymás kezét.

A beiktatási szertartást Detre János esperes koráb
bi balesete miatt a választást is lebonyolító esperes
helyettes, Baranyai Tamás domonyi lelkész végezte. 
Megható szép és mindenképpen bátorító, erőt su
gárzó volt a több mint harminc lelkész igével való ál
dása és a konfirma éneklése. Ez is azt jelezte a beik- 
tatottnak, hogy emberi vonatkozásban nincs egye
dül.

Szabó András igehirdetését lKor 9,16 alapján tar
totta. Jézus mindent megtett üdvösségünkre, de ezt el 
kell mondani, el kell juttatni az emberekhez. Jézus 
megküzdött és győzött, ez az evangélium 2000 éve 
hirdettetik, ez képes ma is megújítani és mi akarunk 
megújulni. Ezt a megújulást az Űr indítja el, Isten jó 
híre kell nekünk. Naponta tegyük magunk elé: 
„mondjál valami jót!” és ez a portéka hatalmába 
akarja keríteni a közvetítőt is. Akit megérint, adja to
vább! Milyen jó, hogy Isten országában nincs munka- 
nélküliség.

Csemák Károly felügyelő nyitotta meg az ünnepi 
közgyűlést, melyen számosán köszöntötték a gyüleke
zetei is, új lelkipásztorát is. Először Roszik Mihály -  
az előd -  adta át szolgálatának mozgató rugóját: na
gyon szeretni kell Jézüst, vele élő kapcsolatban lenni 
szüntelenül -  szeretni ezt a gyülekezetét és -  szeretni 
a hazát, melyben élünk és tanítunk, nevelünk.

A gyülekezet nevében szóltak az óvoda és iskola 
nevelői és maguk a gyermekek is kis műsorral. Az 
énekkar szószólója és éneke, majd Roszik Mihályné 
külön köszöntötte a papnét, akit férje mellett fog se
gíteni a szolgálatban. Detre János esperes és Smidé-

liusz László egyházmegyei felügyelő szavai arra irá
nyultak, hogy a lelkész, mint Isten hangszere vállalja 
saját hangszínét. Dr. Kiss Tibor polgármester az 
együttmunkálkodást kérte, Bárdossy Tibor a község 
másik gyülekezetének lelkésze pedig azt, hogy a ke
gyelmi ajándékokkal egymásnak szolgáljanak. (Egy 
községben két gyülekezet él: Alberti és Irsa.)

A szülőfalu, Osagárd köszöntését Tóth András fel
ügyelő tolmácsolta Jel 3,11 alapján. Mórichidáról az 
ifjúság küldöttsége verssel és énekszóval mondta el 
áldáskívánását. Köszöntöttek még a helyi egyházak 
vezetői, lelkésztársak, évfolyamtársak sokan, mert en
nek a beiktatásnak jóhíre messzire eljutott és sokakat 
érintett.

Szabó András köszönő szavai egyszerűek, de hatá
rozottak voltak: Elkötelező erő számomra ez,a mai 
nap. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk! Úgy le
gyen!

Tóth-Szöllős Mihály

BESZÁMOLÓ, ÉRTÉKELŐ ÜLÉS A DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN
Aprilis 12-én az Egyházkerületi Presbitérium tartotta 

ülését. A  múlt év november 18-iki egyházkerületi köz
gyűlésen megválasztott új presbitérium első ülése volt ez. 
Alkalom egymás megismerésére és arra, hogy a régiek és 
újak a munkamódszerben is összehangolódjanak. A z 
ülésen az egyházmegyei elnökségek is jelen voltak, füg
getlenül attól, hogy tagjai-e a presbitériumnak vagy sem. 
A z ülésen mindenekelőtt az elnökség két jelentését hall
gatták meg melyeket most kivonatosan közreadunk:

Felügyelői jelentés
Dr. Sólyom Jenő kerületi felügyelő bevezető után fele

letet keresett e kérdésre: m i is az egyházkerületi presbité
rium feladata?

Döntéshozó vagy konzultatív testület a presbitérium?
A z  elmúlt ciklusban is többször fölmerült a kérdés, 

mennyiben döntéshozó, s mennyiben csak konzultatív 
testület az egyházkerületi presbitérium. Az egyházke
rületre még változatlanul érvényes 1966. évi II. tör
vény 88. §. nagyon általánosan fogalmaz, amikor azt 
mondja, hogy „intézkedik az egyházkerületnek mind
azokban az ügyéiben, amelyek nem tartoznak az egy
házkerületi közgyűlés vagy más egyházi szerv elé”. 
Nem előkészítő jellegű döntésként azonban a szám
vevőszék megválasztásán kívül konkrétan csak pénz
ügyi, gazdasági határozatok meghozatalát úja elő az 
egyházkerületi presbitérium feladatául, így az egyház- 
kerület évi költségvetésének és zárszámadásának el
fogadását, az egyházmegyék költségvetésének és zár
számadásának jóváhagyását, illetve döntést „a gyüle
kezetek vagyonának novafordításáról, amennyiben 
azok vonakodnak vagy képtelenek azolúról a saját és a 
közegyházi érdekeknek megfelelően gondoskodni”. 
A  megfogalmazás eléggé furcsa. Önkéntelenül a tör
vény megalkotásának Ideje, a gyülekezetek leépülésé
nek a kora jut eszembe. Ma mégis éppen ezt kell kö
vetnünk majd, amikor teljesen megfogyatkozott gyü
lekezetek romossá vált templomainak sorsáról hatá
rozunk...

A z egyházközségek belső szervezetét vizsgálta ezután a 
jelentés:

Ezek a megjelölt feladatok önmagukban is tükrözik 
azt, hogy az Intézet gyakorlati feladatokat valósít 
meg. A Kezdő időszakot azonban teológiai elméleti 
megalapozás jellemzi. Előadások tartása, külföldi in
tézetekkel történő konzultatív kapcsolatok létesítése, 
ismerkedés hasonló jellegű magyarországi intézmé
nyekkel épp úgy szerves része a munkának, mint a 
mindennapi teológiai képzésben való aktív részvétel. 
Azzal a reménységgel nézünk a Gyakorlati Intézet te
vékenysége elé, hogy működése segítséget jelent majd 
abban, hogy a következő évek fiatal lelkészei és hit
tantanáraileikészülten lépjenek a gyülekezetekbe, és 
úgy tudják képviselni az evangélium üzenetét, hogy az 
minél több ember számára érthető, életet jelentő 
örömhír legyen. így kérjük a Gyakorlati Intézet mű
ködésére Isten áldását.

Minden évben, általában a presbitérium tavaszi 
ülésen számolunk be az egyházkerület gyülekezetei
nek népmozgalmi, szolgálati és pénzügyi jelentései
ről, az azokból kiolvasható tendenciákról. Idén ez az 
őszi ülésre marad, mert a megszokottnál korábbi

I
iresbiteri ülés miatt a statisztikai ívek nagy része -  
egalábbis a jelentés írásakor -  még nem érkezett be. 
Emiatt nem tartalmaz jelentésem szokásom ellenére 
szinte egyetlen számszerű adatot sem. Az új adatok 
hiánya ellenére mégis aktuális az egyházközségek 
szervezetével foglalkoznunk...

A nemrég életbe lépett törvény nemcsak a szóhasz
nálaton változtatott, hanem egyértelműbbé tette, mi
lyen tisztségviselőkkel kell rendelkeznie az egyház- 
község egyes részeinek. A  részek neve egyház vagy 
gyülekezet, ezek alkotják az egyházközséget. A  tár
sult egyházközséget alkotó társegyházaknak van saját 
felügyelőjük, ezek egyike lehet azután az egyházköz
ség felügyelője. A  leányegyház presbjtériuma élén vi
szont gondnok áll, nem felügyelő. Újra bevezetésre 
került a fiókegyház, amelyben van ugyan szervezett 
egyházi élet, de amelynek nincs saját presbitériuma. 
Aleányegyház önállóan gazdálkodik, a fiókegyház vi
szont nem, bár mindkettő az anyaegyház gondozása 
alatt áll...

Bár a zsinati törvény erre határidőt nem szabott, 
kérem a presbitériumot, hozzon határozatot, mely
ben felszólítja az egyházkerület egyházközségeit, hogy ott 
ahol ez szükséges, legkésőbb ez év végéig alakítsák meg 
a törvény előírásának megfelelő önkormányzati testüle- 
teiket, válasszák meg a tisztségviselőket, iUetve az egy
házmegyei közgyűlés jóváhagyásával gondoskodjanak

PÜSPÖKÜNK KITÜNTETÉSE
A M agyar K öztársaság  e lnöke, G öncz Á rp ád  IX 

dr. H a rm a ti Béla püsp ö k ü n k n ek  60. szü le tésnap ja  
a lkalm ából „nem zetközileg is e lism ert egyházi és teo
lógiai m u n k ásság áért”  a  m ag y ar k ö z tá rsaság i é r 
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olvasói nevében szeretettel g ra tu lá lu n k .

MEGHÍVÓ
Hálát adva Istennek történelemfonnáló kegyelmé

ért, Jézus Krisztus szeretetéért és a Szentlélek megta
pasztalható vezetéséért, örömmel hívjuk és várjuk 
Testvéreinket -  tem plom unk  és gyülekezeti közpon
tu n k  fö lszentelésére

DUNAÚJVÁROSBA,
m ájus 25-én, pünkösd  szom b atján  du . 3 órakor.

A fölszentelés szolgálatát 
D. dr. H a rm ati B éla p ü sp ö k  végzi.

az egyházközség egyes részei besorolásának esetleges 
átminősítéséről...

A  törvényben nincs szó az egyházi szolgálati ellá
tottság kritériumairól sem, mint amit nagyon nehéz 
lenne törvényileg szigorúan szabályozni. Itt is lehetne 
azonban ajánlásokat tenni. A presbitérium egyik fel
adatát abban látnám, hogy irányelveket fogalmazzon 
meg arra vonatkozóan, milyen szolgálati ellátottságot 
keU biztosítani egy fiókegyházban, leányegyházban, illet
ve egy társegyházban. Ilyen irányelv lehetne például, 
hogy fiókegyházban havonta, leányegyházban kéthe
tente, társegyházban minden héten legyen isten- 
tisztelet...

Az előbb tárgyalt szervezeti átgondolást össze kel
lene kapcsolni annak felülvizsgálatával, nem kellene- 
e egyes helyeken újonnan szabályozni az egyházköz
ségi határokat. Az egyházkerület egyházközségeinek 
nagyobb részét ez nem érintené, hiszen határai elég
gé egyértelműen alakultak ki.

Meg kellene keresni, melyek legyenek azok a gyü
lekezeti központok, melyekből a szolgálat a lelkészek 
viszonylagosan egyenletes terhelésével ellátható, s 
annyi ilyen központot kellene kialakítani, hogy azok
ba belátható időn belül lelkész is jusson...

A  mai ülésen ne csak óhajként hangozzon el, ha
nem a határozatok között szerepeljen egy felhívás az 
egyházmegyékhez: tegyenek javaslatot ez év végéig az 
egyházközségek határainak esetleges módosítására, még 
akkor is, ha azt nem most közvetlenül kívánják megva
lósítani, hanem esetleg csak egy következő lelkészválasz
tással kapcsolatban.

A z egyházközségek után egy következő lépésként, 
talán ősszel lehet majd foglalkozni az egyházmegyék 
kérdésével. Bizonyos értelemben ez függvénye annak 
is, mi lesz az álláspont az egyházkerületekkel kapcso
latban.

Püspöki jelentés
D. dr. Harmati Béla püspök bevezetésként az 1996. év 

rendezvényeit sorolta fe l Ezekről alkalomról alkalomra 
jelenik meg előzetes hirdetés is. Ezután rátért az új pres
bitérium feladataira.

Mai ülésünkön új presbiteri ciklust kezdünk kerü
letünkben. Ismeretes, mennyi vita előzte meg ezt a 
választást arról, hogy vajon kell-e egyáltalán a zsinat 
mai törvényalkotási folyamatában választani vagy va-

(Folytatás a 3. oldalon)

NEMESKÉRI NAP
Az evangélikus műemlék templomban 

1996. május 18-án, szombaton 
egyházi ünnepséget tartunk, amelyre minden 

érdeklődőt szeretettel várunk.
A gyülekezet vezetősége 

(Ebédelőjegyzést elfogadunk 1996. május 15-ig 
a 99/365-205 telefonszámon)
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INGRID SJÖSTRAND:

Láttad
Láttad már 
két fiú arcát, 
mikor biciklivel 
gurulnak le a lejtőn?
Az első arcán ez van:

már?
Nézzétek, mit tudok én! 
A másik arcán:
Mama, segíts!
De nem nyúlhat a fékhez, 
ha nem fékez az első...

M ISSZIÓRÓL -  DIÓHÉJBAN

Kedves Gyerekek!
Immár harmadik alkalommal írok nektek arról, 

hogy mit is jelentenek ezek a szavak: misszió, vagy 
küímisszió. Ha elolvassátok ezeket az írásokat, megta
nulhattok pár új és érdekes dolgot. Ha egy kis biblia- 
kutató munkát is végeztek, felelhettek a kérdésekre. 
Ha pedig be is külditek, megpályázhatjátok vele az Al
bertibe tervezett külmisszioi gyermektábor egyik he
lyét június 30-tól július 6-ig. A sorozat öt részből áll, 
így a pályázatnak is öt ,fordulója van.

Beküldési határidő: május 31. Mind az öt szám 
megfejtése beküldhető egyszerre. Részletes tájékoz
tatót a Missziói Magazinban találtok.

Szeretettél várja leveleiteket: Bencze Ágnes néni, 
1205 Budapest, Mikszáth u. 7.

A  t a n ít á s  a  k ü ím is s z ió  
s z o lg á la tá b a n

Amikor elolvastátok a missziói parancsot Márk 
evangéliumából, láthattátok, hogy Jézus határozott 
akarata a jó hír -  evangélium -  hirdetése minden te
remtménynek. .

Képzeljétek el, hogy a dzsungel közepén áll egy fe
hér ember, aki bőségesen reggelizett, rendes ruhája 
van, és Jézusról szól a köré sereglő bennszülötteknek. 
Közben nem veszi észre, hogy azok éhesek, vagy 
szomjaznak és talán betegek. A  „szónoklat” után ki
osztja a magával hozott papírlapokat, melyen egy kis 
rész olvasható a Bibliából. De ki tudja azt elolvasni?

Igaz, lefordították a bennszülöttek nyelvére, csak őket 
nem tanították meg még írni és olvasni!

Ezt még elképzelni sem szabad! Misszionárius így 
nem viselkedhet! Az ige hirdetéséhez nemcsak a pré
dikációt, hanem a tanítást és gyógyítást felhasználja 
eszközül a misszió. Ma beszéljünk a tanításról.

Molnár Mária magyar misszionárius (1886-1943) 
még egyedül került Pápua Uj-Guinea Mánusz szigeté
re. Kis házacskában élt egyedül, és először a gyerme
keket hívogatta magához énekléssel, játékkal. Őket 
kezdte el tanítani, elsősorban Jézus szeretetéről be
szélt nekik. -  De ez már 70 éve történt.

Ma a missziói központok iskolákat tartanak fenn, 
és nemcsak ími-olvasni tanítanak, hanem szakmát ad
nak a fiatalok kezébe, sőt segítik őket, hogy egyete
met, főiskolát végezhessenek.

Ebben az évben dr. Bálint Zoltán mérnök, felesé
gével, Beával, gyerekeivel, Anikóval és Marcival uta
zik ki Pápua Uj-Guineába, hogy segítsen repülőgép
leszálló pályákat, hidakat, utakat építeni. Munkája 
közben lehetősége nyílik arra, hogy Isten szeretetéről 
beszéljen munkatársainak. A z ilyen misszionáriuso
kat sátorkészítő-misszionáriusoknak nevezzük.

Kérdések:
1. Hány nyelvre fordították már le a Biblia valamelyik 

részét?
2. H ol találod meg Pápua Uj-Guineát a térképen?
3. Ki volt ott magyar misszionárius?
4. Kiről nevezik a világi foglalkozást is folytató misszio

náriusokat „sátorkészítő’’ misszionáriusnak? Olvasd el: 
ApCsel 18. fejezetét!

Humorzsák
A  misszionáriusnál jelentkezik egy kannibál azzal, 

hogy megtért, megbánta bűneit és gyónni szeretne.
-  Rendben van, fiam  -  mondja az atya -, de előbb 

menj haza, és békülj ki az összes ellenségeddel
-  Hát épp ez a z -  panaszolja a kannibál -, már nin

csen egy ellenségem sem, mert mindet megettem.
*

A  gyülekezet a templomban a Miatyán kot imádkozzam 
Mikor a „mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
m a” kérését mondják, nagyot fohászkodik a szegényem
ben

-  Holnap, Istenkém, holnap add meg! Ma mind a hét 
gyerekem oda van, ki-ki a keresztapjánál töri a kukori
cát!

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

Néhány gondolat a megbocsátásról
A húsvét utáni időszakban csak 

azon gondolkodhatunk, mit jelent 
nekünk az, hogy Krisztussal va
gyunk. Jézus feltámadt, a tanítvá
nyokkal élt negyven napig, és ve
lünk él az idők végezetéig. Ez a 
tőlünk elvehetetlen kincs csak a 
kegyelem által jöhetett létre. 
Hallgassuk most meg Győr Sán
dor könyve alapján, hogy gyere
kek mit mondanak a megbocsá
tásról. A  szám a gyerekek életko
rát jelenti. És ne feledjük el, hogy 
a legfontosabb mégsem az, hogy 
mi megbocsátunk, hanem, hogy 
Isten adta nekünk bocsánatát 
Krisztusban.

M it jelent a megbocsátás?
Ha rosszat csinálunk, mellőzik a 

büntetést. (Gyurka, 9) A megbo
csátás az, hogy a rossz emlékeket 
kitöröljük a szívünkből és soha 
többé nem szedjük elő. (Gábor, 
11) A megbocsátás egy terhet vesz 
le annak az embernek a válláról, 
aki vétett. Mert, ha nem érezné a 
megbocsátást, örök lelkifurdalása 
lenne. (Kati, 14)

Akivel barátkozunk, azzal ne le
gyünk haragban. (Anett, 11) Kibé
külünk valakivel, újra egyetértünk. 
Szerintem ez könnyű. (Kati, 12) A 
megbocsátás a szeretet egyik meg

nyilvánulása, a bántó viselkedés el
nézése. (Zsolt, 15)

Mit jelent a megbocsátás? Örö
möt. (Thmás, 8) A megbocsátás a 
lelkiismeret tisztulását jelenti. 
(Gyöngyi, 13) Újuló szeretetet, a 
lelkiismeret-furdalás elmúlását je
lenti. (Szilvia, 12) Újra tiszta lesz a 
lelkünk. (János, 10)

A megbocsátás azt jelenti, hogy 
az embernek megváltozik az élete. 
(Márta, 12)

Azt jelenti, hogy Isten megbo
csátott. (Márk, 9)

Szerinted mit nehéz megbocsáta
ni és miért?

Miért kell egyáltalán összevesz
ni valakivel? (Magda, 13)

A hazugság miatt, meg a becsa
pás miatt nehéz. És azért is, ha va
laki káromolja Istent. (Györgyi, 
12) Szerintem azt nehéz megbo
csátani, ha valaki utál engem, vagy 
ha igazságtalanul büntetnek vagy 
ha valakit megaláznak előttem, 
akit szeretek. (Mariann, 13) (Gon
doljunk csak ennél a három dolog
nál a passiótörténetre!) Nehéz meg
bocsátani, ha valaki nagyon igaz
ságtalanul és szándékosan meg
bántott. Bocsánatot kérni pedig 
attól a legnehezebb, aki elvárja tő
lünk. (Barbara, 13) A hazugság, a

A harag
Hirtelen önti el az embert. Előtte feszültség. Aztán kitör. 

Mennydörgés. Vihar. Rosszabb, ha fojtva marad. Összegyü- 
lemlik, fojtogat. Ölni képes.

A harag. Gyöngít. Érzelmeid feldúlja. Torzítja arcodat. 
Lelked nyugtalanságban háborog. Tested kezdi ki. Gyomor
ban, szívben, idegeidben.

Haragod jégverés lehet mások szívén. Ostorcsapás az ar
cokon. Tüdőm, nem mindig tehetsz róla. Kitör belőled. Ma
gad is szégyelled. Rájössz hamar, hogy kár volt. Minek? 
Semmi sem változott. Te lettél rútabb, nyugtalan. A másik 
megkeményedett.

A harag szakadékot robbant ember és ember között. Az 
irgalom és megbocsátás hídját pedig nehéz felépíteni. Na
gyon isteni tulajdonság.

A harag mondja, nekem van igazam! Ha igen, mire mégy 
vele? Még a háborúkat is a „mi igazságunk” váltja ki. A há
ború harag. Meg nem fékezett indulat. És az eredmény? Ha
lottak, nyomorultak, romok és tönkrement sorsok. Szíved 
háborúja sem teremt életet.

Vihar után szivárvány. Háború után a béke jön. Haragod 
szelídség váltsa fel. A szelídség miatt kellett a haragról szó- 
lanom. A szelídség öröm. Ha naponta robban haragod, na
ponta -  ha kell óránként -  a szelídség töltsön el. A szelídség 
erő, a szelídség szeretet önmagunk es a másik iránt. A sze
lídség jutalma pedig öröm. Mácz István

T en  S in g - ta lá lk o z ó  S z e g e d e n
Március 14-e és 17-e között Országos Ten Sing ifjúsági ta

lálkozó volt Szegeden. Akik ott voltunk, az Ortutay Kollégi
umban voltunk elszállásolva, közel száz fiatal. A magyaror
szági tensingesek mellett voltak még résztvevők Németor
szágból, Norvégiából (ez utóbbi a Ten Sing mozgalom szülő
hazája!) és Erdélyből. A találkozón mindannyian jól éreztük 
magunkat, az érdemi munka mellett barátságok is szövőd
tek. Sokat tanultunk egymástól, nagyon hasznos volt ez a né
hány nap.

Nagy örömünket is szeretném továbbadni: 1997-ben, júli-

kétszínűsködés, az árulkodás miatt 
nehéz megbocsátani. (Zsuzsa, 14) 
Minden bunt meg lehet bocsátani, 
de talán a hazugságot a legnehe
zebb. (Zsolt, 12) .

Azért nehéz megbocsátani vala
kinek, mert úgy gondoljuk, hogy 
majd megint rosszat tesz nekünk. 
(Frigyes, 12) Nehéz megbocsátani, 
mert ha valaki egyszer nem mond 
igazat, akkor máskor sem fog. 
(Jóska, 11)

Szerintem azért nehéz megbo
csátani, mert az emberben eleve 
benne van a gyűlölet. (Robi, 12) Az 
emberekben él egy olyasvalami, 
amit úgy hívnak: bosszú, megtorlás. 
Valahogy nem siklanak el a történ
tek felett, már bennük is a bosszú. 
És erre tanítják a gyermekeiket, 
akik majd erre tanítják később az ő 
gyermekeiket. (Kálmán, 13) A leg
több ok az emberi hiúság. Azt 
hisszük, megalázzuk magunkat, ha 
megbocsátunk. Pedig csupán test
vén kötelességünket teljesítjük, azt 
hajtjuk végre. (Mónika, 14)

En speciei könnyen megbocsá
tok bárkinek. (Aliz, 11) Ha jogta
lanul bántanak meg, nehezebb 
megbocsátani. Viszont a megbo
csátás öröme mindennel felér. (Ju
dit, 12) n. d.

us 31. augusztus 5. között Kiskőrösön rendezzük a KIÉ Eu
rópai Ihn Sing Fesztiválját, amelyre becslések szerint 
2000-2500 fiatal várható Európa számos országából, talán 
még Japánból és Indiából is. Körmendi László
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Lépesek a megbékélés felé
Ez a címe annak a tanulmánykötetnek, ami a múlt év 

augusztus 21-27. között Kecskeméten tartott ökumeni
kus konferencia előadásait és dokumentumait foglalja 
egybe. A  konferenciát a Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspökkari 
Konferencia hívta össze. Részt vett rajta Közép- és Kelet- 
Európa szinte valamennyi országából 20 országból 140 
küldött, sőt még a tengerentúlról, Japánból és az észak
amerikai Egyesült Állam okból is jöttek olyan egyházi 
emberek, akik felelősséget éreznek a világ népeinek meg
békéléséért. Egy héten át folyt a tanácskozás a k e 
r e s z t y é n  h i t  és  a z  e m b e r i  e l l e n s é g e s k e d é s  
kérdéseiről Erről a konferenciáról az Evangélikus Élet 
is hírt adott a m últ év augusztusi és szeptemberi száma
iban. Egy részletesebb beszámoló is megjelent a tanács
kozásokról és közölte lapunk a konferencia levelét, 
amit Közép-, Kelet- és Déucelet-Európa népeihez intézett 
az egész világ megbékélése érdekében, azt kérve minden
kitől hogy az egész emberiség jólétéért imádkozzunk és 
dolgozzunk A  lap teljes terjedelmében hozta dr. Harma
ti Béla püspökünk igehirdetését, am it a megnyitó isten
tiszteleten mondott. Ezekre m ind érdemes visszalapozni 
m ost újra, amikor kezünkbe vehetjük a m ost megjelent 
tanulmánykötetet, ami a Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tanácsa kiadásában a közelmúltban látott 
napvilágot.

A  k o n f e r e n c i a  l e l k i s é g é t  jó l bemutatja a kö
tet első fejezete, amiben az elhangzott igehirdetések és 
bibliatanulmányok találhatók Elsőként olvashatjuk 
Harmati püspök igehirdetését, amelyet a Hegyi Beszéd
ből ismert mondatra épített fe l „Hallottátok hogy meg
mondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellensége
det.” A z  ugyancsak Máté evangéliumában található 
m ondat azonban így igazít helyre: „ K ö z ö t t e t e k  ne  
így  l e g y e n ! ” E z a mondat cseng vissza a prédikáció
ban újra meg újra, s adja meg végső soron az eligazító 
üzenetet: ma a veszélyes vizeken hajózó egyház nem  
hagyhatja ott a hajót, nem menekülhet el, hanem jó l kell 
kormányozni az egyház hajóját. Ez pedig azt jelenti, 
hogy „ n e m  a n a g y o b b  h a t a l o m ,  n e m  a z  
e r ő s z a k ,  n e m  a h á b o r ú  vagy  a b ü n t e t é s  
t e r e m t  e m b e r i ,  h u m á n u s  v i s z o n y o k a t  és  
k ö r n y e z e t e t ,  h a n e m  a s z e r e t e t ,  a h o g y a n  
e r r e  m e s t e r ü n k  p é l d á t  h a g y o t t ”. Nagyszerű
en kapcsolódott ehhez a gondolathoz a következő na
p o k  bibliatanulmányainak témája és mondanivalója. 
Dr. Paolo Ricca olaszországi valdens professzor rámuta
tott arra, hogy a váratlanul kitört viharban az egyház 
népének az lehet a vigasztalása, hogy Jézus velünk van 
ezekben a nehéz időkben is, és célja a vihar lecsendesí-

,  ) *

tése. Természetesen támad ránk a félelem ebben a hely
zetben, de J é z u s  a z é r t  va n  v e l ü n k ,  h o g y  f é 
l e l m ü n k e t  h i t r e  v á l t o z t a s s a ,  és tovább segítse 
a meghasonlott testvéreket a t e l j e s  m e g b é k é l é s 
h e z  v e z e t ő  ú t ra .

A  továbbiakban következnek dr. Jakubinyi György ro
mániai (Gyulafehérvár) római katolikus érsek biblia
magyarázatai, amelyek a soron következő napokon 
hangzottak el. Ezek is az elsőségért, hatalomért versengő 
tanítványokat a m e g b o c s á t á s ,  m e g e n g e s z t e -  
l ő d é s  és m e g b é k é l é s  útjára igyekeztek segíteni A  
záró igehirdetést Békés Gellért pannonhalmi bencés, vi
kárius főapát tartotta a kecskeméti református temp
lomban a k ö z ö s  b i z o n y s á g t é t e l  e r e jé r ő l .  
Hatalmas erővel hirdette, hogy a sokfelé szakadt keresz- 
tyénség számára a legmeggyőzőbb bizonyságtétel a szere
tet tanúságtétele. Meg kell értenünk Jézus szavát, szí
vünkbe kell zárni a krisztusi üzenetet. A z  e r ő s z a k ,  a 
k e g y e t l e n k e d é s ,  a h á b o r ú s k o d á s ,  a z  e l 
l e n s é g e s k e d é s  v i l á g á b a n  ú j r a  m e g h i r d e t 
n i  a j é z u s i  s z e r e t e t  e v a n g é l i u m á t ,  ez a fel
adatunk.

A z igehirdetések és bibliatanulmányok során végigpil
lantva az a nagyszerű tapasztalatunk, hogy hallatlanbib- 
licitás, ökumenikus meggyőződés és messzemenő gyakor
latiasság jellemezte a konferencia igehirdetőit. Egyértel
műen csengett ki a megszólalók szavából az a mély fele
lősségtudat, ami az egyházak és a keresztyén emberek szá
mára indítást adhat a megbékélés útján való elindulásra.

A z e l ő a d á s o k  sorában egy horvátországi, eszéki 
református teológiai professzor, Miroslav Volf, és egy 
boszniai származású római katolikus professzor, Marko 
Orsolic mutatták be a k e r e s z t y é n  h i t  és a z  e m 
b er i  e l l e n s é g e s k e d é s  szomorú példáit, a z  e l 
l e n s é g k é p  és a S z e n t í r á s  találkozásának és 
együttélésének szomorú tapasztalatát. H a a S z e n t 
í r á s t  n e m  g l o b á l i s a n  és  e g y e t e m e s e n  é r 
t e l m e z z ü k ,  a k k o r  k ö l c s ö n ö s e n  s z ö r n y ű  
e l i d e g e n e d é s e k  t á m a d n a k  k ö z ö t t ü n k ,  s 
t e r m é s z e t e s e n  e l l e n s é g k é p e k  is, s h i 
t ü n k k e l  é l ü n k  v i s s z a .  Ezeket az előadásokat kö
vette dr. Alan Geyer washingtoni metodista professzor 
előadása, alá P l u r a l i z m u s  és v a l l á s s z a b a d 
s á g  címen a vallásszabadságnak hat változatát vázolta 
fel. A  spirituális szabadság mellett beszélt a jogi, az em
beri jogok összességére vonatkozó, az egyházon belüli, 
az ökumenikus és az egyházak közötti szabadság kérdé
seiről. Általában a vallások közötti találkozás és párbe
széd kérdésével kapcsolatban megállapította, hogy a za z  
é l e t  m i n d e n  v o n a t k o z á s á r a  k i t e r j e d ,

m i n d e n ü t t  l e h e t s é g e s ,  a h o l  bármilyen külön
féle e m b e r e k  é l n e k  és m ű k ö d n e k  e g y ü t t ,  
s z e r e t n e k ,  s z e n v e d n e k  és  m e g h a l n a k .

A  konferencián jelenlévők esettanulmányokat végez- 
tekA K ö z é p -  és  K e l e t - E u r ó p a i  k o n f l i k t u 
s o k  v a l l á s i  v o n a t k o z á s a i ,  A  n a c i o n a l i z 
m u s  k i h í v á s a i  és B o s z n i a  kérdésével kapcso
latban. Munkacsoportokban tárgyalták meg a naciona
lizmusból eredő konfliktusok és azok békés megoldásá
nak kérdését. A  konferencia sajtónyilatkozattal és az 
egyházakhoz intézett levél kibocsátásával zárult. Min
den bizonnyal ez az együttlét is nagy lépés volt a megbé
kélés felé. Vető Béla

„Lásd, eléd adtam ma az életet és 
a jót, de a halált és a rosszat is.”

World Press Photo és Sajtófotó ’95 kiállítás a Nép
rajzi Múzeumban. Képek arról, ami az elmúlt évben a 
nagyvilágban és hazánkban történt, ami a hírekben 
szerepelt. Szépségről és iszonyatról. Az életről. És 
persze a halálról is, hiszen mára már a híradások leg
nagyobb része arról szól: kik, hol, miért és milyen kö
rülmények között haltak meg. S amit eddig hallot
tunk, azt most kinagyított fényképeken tanulmányoz
hatjuk, szemügyre véve a legkisebb részletet is. Példá
ul egy közúti baleset áldozatainak megégett vagy szét- 
roncsolódott testét. Itt a jeruzsálemt buszrobbantás 
utáni megdöbbentő kép, ott háborúban meggyilkol
tak tetemei, amott különböző népességtisztogatás ál
dozatai vannak hatalmas méretben közszemlére téve.

Ecce homo! Aki még él, és aki már nem él. Aki öl, 
és akit ölnek. És mi, akik megnézzük ezeket a képe
ket, mert kell, hogy érezzük: még végigfut a hátunkon 
a hideg, még nem fásultunk el teljesen. Még összeszo
rul a szívünk az iszonyat láttán: még maradt bennünk 
emberség ebben a kegyetlen és rideg világban...

De a tehetetlenség is belénk nyilall, s menekülni 
szeretnénk ezektől a borzalmaktól. Nem akarunk tu
domást venni háborúkról és öldöklésről, mert nekünk 
is megvan a mindennapi félelmünk a holnaptól, a má
sok baját már igazán nem tudjuk a váltunkra venni! 
Védekezni próbálunk, mert ezek a fotók bennünket is 
vádolnak, tőlünk' is számon kérik a keservüket. A ri
adt tekintetek segélykérést tükröznek, s mi -  akik ak
kor, ott elkattintották fényképezőgépüket, és akik 
most a felvételeket nézzük -  semmit sem tudunk ten
ni. Csak együttérezni. S talán elgondolkodni az élet
ről. Amelynek sokszor csak akkor fedezzük föl az ér
tékét, amikor a megsemmisülését látjuk.

Élet. Amellyel élünk és visszaélünk. Amellyel ját
szadozunk. Próbálgatjuk: mennyit bír el. Alkohol, ci
garetta, drog. Ki ezzel, ki azzal, vagy akár mindegeik
kel próbálkozik. Olcsó és gyors megoldást keresve a 
feje fölött tornyosuló problémákra. Heccből vagy 
tényleg végső elkeseredettségében.

Nem tudni, hogy az a lánv, aki az egyik fényképen 
látható, amint kábítószertől öntudatlanul fekszik a 
földön, miért nyúlt ehhez a gyilkos anyaghoz. Vajon 
rémálmai, vagy rózsaszínű látomásai vannak? S ha 
fölébred... de fölébred-e egyáltalán, vagy a -  talán -  
túladagolt drog kioltja az életét?

A kép előterében azonban más is látható: egy kéz, 
amely nyitott Bibliát tart. A képaláírás így szól: „Egy
házi személy Bibliából olvas fö l drogtól eszméletlenül 
fekvő lánynak ”

Első pillantásra bizonyára furcsának tűnik ez a „je
lenet”. Mégis hihetetlen mélysége van, mert a legna
gyobb reménységünkről tanúskodik. Arról, hogy az 
életnek még a legmélyebb és legsötétebb bugyraiban 
sem hagy magunkra bennünket Isten. Ha valaki nem 
figyel rá, nem tud, vagy nem akar tudni róla, Ő akkor 
is ott van minden pillanatban vele. Arról, hogy mindig 
van követe az emberhez: az az „egyházi személy”, aki
nek csak a keze látszik, Isten angyala (angelosz: kö
vet), aki által Isten Igéje szól, amely élő és ható! Még 
akkor is, ha az a lány nem hallja, mert nincsen öntu
datánál, ha a drog súlyos kómában tartja.

A  kábítószertől való súlyos függőségben él. Igazi 
megkötözöttség ez, hiszen az életének minden pilla
natát ez a függőség határozza meg. Emberileg talán 
reménytelen esetnek tekinthető, de Isten soha nem 
mond le semmiről, számára nincsen lehetetlen. O ak
kor is jelen van és sugározza szeretetét, ha mindez ér
telmetlennek látszik. Ez Isten hatalmas titka és erről 
vall az a fotó.

A világon bárhol, bármilyen nyomorúság, fájdalom, 
tragédia is van, mindig ott van Isten is, hogy remény
telenségben remény legyen, hogy a megoldhatatlan- 
ban megoldást jelentsen. És mi, akik állandóan csak 
menekülünk előle, szüntelenül beleütközünk végte
len szeretetébe és irgalmába.

„Hova menjek lelked elől?
Orcád elől hova fussak?
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, 
ha a holtak hazájában feküdnék le, 
te ott is ott vagy.
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, 
és a tenger túlsó végén laknék, 
kezed ott is elérne, 
jobbod megragadna engem. ”

Zsolt 139,7-10
Sánta Anikó
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(Folytatás az 1. oldalról) 
lamilyen más módszerrel, mondjuk a korábbi presbi 
tórium mandátumának meghosszabbításával kell ki 
böjtölni” a végleges törvényalkotási szabályozás adta 
strukturális átalakulást egyházunkban. Ez évben az 
Északi Egyházkerület is választani kényszerül

A viták eredménye az a józan döntés volt hoev 
mindenfajta meggondolás és praktikus hasznossági 
javaslat ellenére is a törvényeket be kell tartam 
ameddig azok érvényben vannak. Formai hibát követ
tünk volna el, ha a korábbi, diktatórikus egyházveze
tési módszerek példájára „felülről”, meghosszabbí
tással adtunk volna még 1-2 vagy több évet a régi 
presbitériumnak. Különben az is biztosítja a munka 
folyamatosságát, hogy a mostani, presbitériumunk
ban itt köszönthetjük azokat a testvéreket, akik az 
előző testületnek is tagjai voltak.

Ma még nehéz lenne megjósolni, hogy a zsinat re
ménység szerint bekövetkező 1997. júniusi befejezése 
után mikor léphetnek életbe az új strukturális törvé
nyek, hiszen egy dolog a törvények megalkotása és ki
hirdetése es más dolog, sokszor elhúzódó folyamat 
azok életbe léptetése. így pl. a teológiai képzés ötről 
hat évre szóló kiterjesztése és a segédlelkészi első év
nek mint lelkészjelölti hatodik évnek a bevezetése 
most kapott törvényi rendezést, de először csak 2000- 
ben lesz érvényesíthető.

A presbitériumok és a közgyűlések jogosítványai
nak a megállapításakor minden fokon, így az egyház- 
község, az egyházmegye és kerület szintjén a zsinati 
döntések a közgyűlések szerepének megerősítéséről 
döntöttek, amint az a régebbi, főleg az 1936-os törvé
nyekben is megvolt. Az elmúlt évek azonban azt mu
tatták, hogy jelentősebb lett minden egyházkormány
zási szinten, de egyházon kívül is egyesületeknél vagy 
szervezeteknél a kisebb, de szakértő testületek szere
pe, és háttérbe szorultak a közgyűlések.

Sohasem titkoltam azt a meggyőződésemet, hogy a 
közgyűlési adminisztrációs formát a mai életkörülmé
nyek között meghaladottnak tartom és a szakértői 
presbiteri vezetést érzem korszerűnek és hatásos
nak... Ne értsük félre! A közgyűlésekre szükség van 
mint ciklikus általános választói fórumokra, de köz
gyűlés kezébe és döntési jogkörébe adni az egyes 
anyagi és adminisztratív kérdéseket, ez nem vezet 
máshová, mint legjobb esetben is formalitásba, rossz 
esetben pedig ez manipulálási lehetőséget jelent...

Bizonyos változások elrendeléséről a kerület egy
házmegyéi tekintetében az elmúlt hónapokban igen 
gyorsan kellett intézkednünk. A Csongrád-Szolnoki 
Egyházmegye esperese, Halasy Endre szentesi és 
tiszaföldvári lelkész 1995. december 12-én 67 éves ko
rában elhunyt. Az egyházmegyében így összesen két 
szolgáló lelkész maradt, Thkács János lelkész Hódme
zővásárhelyen és Tóth Attila lelkész Szegeden, 
ugyanis Bácsi János szolnoki lelkész az esztendő for
dulóján Dunaegyházára távozott. Az esperes és szin
te lelkész nélkül maradt egyházmegyét a szomszédos 
egyházmegyék között osztottuk föl helyettesítési és 
felügyeleti szempontból ideiglenesen, és váijuk a zsi
nat döntését a területi beosztás megváltozásáról...

A  püspök jelentése ezután néhány fontos és megoldást 
igénylő kérdést sorolt elő:

A lelkészhiány változatlanul az első a nehézségeink 
között Ezt nem befolyásolja az a tény sem, hogy nem 
minden korábbi anyagyülekezetünk tud ma egy lel
készt eltartani és nem is mindegyik igényli a rendsze
res szolgálatot...

BESZÁMOLÓ, ÉRTÉKELŐ ÜLÉS A DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN
Evangélikus Élet 1996. május 12.

Ugyancsak akad olyan társult egyházközség, ame- 
lyik beleegyezett a társulásba, de nem kívánja az 
anyagi terheket arányosan viselni. Amikor pedig 
mégis ezt követeli az anyaegyházközség, akkor közlik, 
menjen csak minden másodul héten a lelkész, ne min
den vasárnap. Az ilyen kérések a gyülekezetek leépí
téséhez vezetnek...

Tfeológiánk fejlesztése most az elkövetkező évek 
prioritása lesz és még gyülekezeti lelkészek feláldozá- 
sa árán is erősíteni _kelí a Teológia tanári karát, hogy 
segítsük a képzést. így került „feláldozásra” dr. Szabó 
Lajos Budapest-Zugló lelkésze és felesége, akik a 
gyülekezeti szolgálatból a Teológiára kerültek főállás
ban. Mellékállásban is több gyülekezeti lelkészt fog
lalkoztat a lelkészképzés...

Gyülekezeteink közül sokak emlékeztek arra, hogy 
most volt ötven esztendeje a németek kitelepítésének 
es az ún. szlovák lakosságcserének. Ma már kimond- 
hatjuk, hogy a második világháború után, a felhalmo
zódott nemzetiségi feszültségek és politikai ellentétek 
okozta helyzetben mindkét kitelepítési akció az etni
kai tisztogatás kategóriájába tartozott. Február 27-én 
volt ötven éve, hogy létrejött az 1946. XV. törvény ak
kori és később évtizedekig hangoztatott magyaráza
tok szerint a győztes hatalmak Postdamban megkö
tött egyezsége előírásai alapján. Ma már tudjuk, hogy 
a kitelepítéseket és az etnikai tisztogatást Benes cseh
szlovák politikus javasolta és nem a potsdami egyez
mény.

Evangélikus egyházunk számos gyülekezete vált ál
dozattá. Ez ma azt jelenti, hogy az 1946-ban kitelepí
tettek templomait bontanunk kell. Az elmúlt hetek
ben látogattuk végig a Gyönkhöz tartozó Udvari és a 
Dombóvárhoz tartozó Szabadi, Gerényes és Ág 
templomait. Szabadi egykori templomát ma földgya
luval lehet eltüntetni, mert teljesen összeomlott és 
helyén egy kupac szemét és gaz éktelenkedik. Úgy lát
szik, a faluban nem ismerik a baltát vagy a csákányt, 
és ötven év alatt nem akadt senki, aki az egyház és az 
önkormányzat részéről bármit is hajlandó lett volna 
tenni a megmentése ügyében...

2000-ben lesz ezeréves a magyar keresztyénség. Er
re az ünnepre a magyar egyházak fölajánlották öku
menikus kezdeményezéssel, hogy addig minden ma
gyar templomot renoválunk. Sajnos, nálunk ehhez a 
felajánláshoz hozzátartozik a bontás is.

Álljon itt mégis néhány számadat e községekben 
föllelhető hívekről. Az 1949-ben közzétett utolsó hi
vatalos vallási adatokat is rögzítő népszámlálás sze
rint Udvariban 109, Szabadiban 68, Gerényesen 56 
és Ágon 91 evangélikust tartottak számon. Mára 
mindegyik helyen 5-15 időskorú evangélikus ma
radt.

Kérem a Presbitériumot, hogy az egyházkerület ré
széről mind a négy helyen a templomok bontását 
hagyja jóvá és hozzon erről határozatot. A megmen
tett harangok közül egy Dunaújvárosban, egy-egy pe
dig később Balatonbogláron és Balatonfüreden az 
épülő új templomokban szolgálhat...

A  magyar-szlovák kapcsolatokra vissza kell térnem 
annyiban, hogy 1996. február 10-13. között Táborsz- 
ky László esperessel együtt Pozsonyban jártunk Filo 
egyetemes püspök meghívására. Prédikáltunk magyar, 
és szlovák istentiszteleten, intézményeket látogattunk 
és egyházközi tárgyalásokat folytattunk. Olyan keret
egyezményt írtunk alá szándéknyilatkozat formájá
ban, amelyik előremutató a két egyház és vele a két 
nép kapcsolatában. Ezt a keretegyezményt az Orszá

gos Presbitérium ülésének kell május 10-én jóvá
hagyni.

Ide tartozik az az esemény, hogy április 24-én Tót
komlós város a település megalakulásának 250. évfor
dulóját ünnepli. Erre az eseményre a szlovák kor
mány emlékművet ajándékozott a városnak és ez Wal- 
laszky Pál evangélikus lelkészt, a neves irodalomtör
ténészt (Conspectus..., 1785) ábrázolja. Az ünnepre 
eljön a szlovák kormány és a szlovákiai egyház képvi
selete is.

Iskolával vagy iskolákkal rendelkező gyülekezete- 
ink,„átvilágítása” a következő, amiről beszámolok.

Úgy látszik, hogy ebben az esztendőben, ha nem 
kapunk más támogatást, iskoláink miatt hozzá kell 
nyúlnunk azokhoz az összegekhez, amelyek nem in
tézményi, hanem tatarozási és hitéleti támogatási cé
lokra szolgáltak eddig. A református és a katolikus 
egyház erre már korábban rákényszerült. Számunkra 
eddig a visszakapott iskolák száma és a fokozatosság 
nem jelentett külön terheket anyagilag, mert igen kö
rültekintően jártunk el, gondos anyagi tervezéssel. 
Más egyházak véleménye szerint „ti nem nyertétek 
túl magatokat iskolákkal”. Nagy jelentőségű volt, 
hogy az elmúlt három évben a bajor testvéregyház se
gítségével számolhattunk, és ez például több más ak
ció mellett három év alatt kereken 100 gépkocsi szol
gálatba állítását jelentette, szórványoktól kezdve az 
intézményeken keresztül a püspöki hivatalokig és az 
országos egyházi munkaágakig.

Örömmel szólok terveinkről a közeljövőt illetően. 
A Vizafogó utcában Budapesten középiskolai kollégi
umból főiskolás Luther Otthonná átszervezett diák
otthon mellett Szegeden és Pécsett kívánunk a közel
jövőben főiskolás kollégiumot indítani. Pécsett egy 
örökség, Szegeden pedig a korábbi iskola épülete se
gít célunk megvalósításában...

Az előzőkben már kitértem az iskolákkal kapcsola
tosan arra, hogy bizonyos államminisztériumi szerző
dések be nem tartása iskoláinkat nehéz helyzetbe 
hozta. Március 20-án a négy történelmi iskolafenntar
tó felekezet vezetői találkoztak a Parlamentben Horn 
Gyula miniszterelnökkel. Ezen a találkozáson ígére
tet kaptunk az ingatlan-kárpótlási ügyek rendezésé
nek gyorsítására. A természetben visszakért ingatla
nokat 2001-ig kapjuk vissza, a pénzbeli kárpótlás pe
dig 2011-ig tolódik ki. A Miniszterelnöki Hivatalhoz 
került egyházi ügyintézést Platthy Iván címzetes ál
lamtitkár irányítja. Ugyancsak várható, hogy a közok
tatási szerződések ügyében a kormányfő intézkedni 
fog.

Fontosnak tartjuk, hogy a közeljövőben törvényja
vaslat készül, és talán még a nyári szünet előtt a par
lament elé kerül az egyházak anyagi támogatásának 
kérdéseiről. Az oktatási és szociális területen megál
lapított fejkvóták természetesen a megfelelő minisz
térium költségvetésében a mindenkor bevallott lét
szám szerint kerülnek kifizetésre. E  törvényjavaslat
ban azonban az egyházak általános anyagi támogatá
sa, az ún. hitéleti támogatás kérdései kerülnek elő. Az 
előkészületek szerint az egyházak képviselőit is be
vonják a bizottsági előkészítő tárgyalásokba.

A  missziói és evangelizációs munkáról is szólt a jelen- 
,,Jtés.

Bizonyos, hogy gyülekezeteink megújulása nem az 
ingatlantörvény végrehajtásától vagy intézmények 
felállításától függ. A struktúrák, az mtézmények se
gíthetik a spirituális munkát. A missziói bizottság ja
vaslatára a következő tervet terjesztem a Presbité

rium elé a missziói és evangelizációs munka szervezé
séről...

Egyházunkban is vannak olyanok, akik azt mond
ják, hogy ha valamilyen felhívás az ún. „hivatalos” 
egyháztól jön, az mar gyanús, az nem lehet igazán 
evangelizációs vagy missziós indítású. Kérdezem, mi
ért ne lehetne a püspöki körlevelek kötelezése szerin
ti evangelizáció és az elrendelt missziós alkalmak so
rozata Istentől áldott, és miért csak az ún. „egyesüle
ti” hit lenne hiteles? Hasonló helyzetben vagyunk 
sokszor a lelkészi munkaközösségi alkalmakkal. Mi
vel egyházi előírás és kötelező, ezért nem jó többek
nek, nelyette inkább egyesületi jelleggel szerveznék 
meg. Bizonyára a gondolkodás mélyén a korábbi évti
zedek rossz tapasztalataira épülő bizalmatlansági re
akciók formálják a magatartást. Viszont 6-8 év gya
korlata már elegendő lehetett volna arra, hogy meg
cáfolja a félelmeket és a bizalmatlanságot. Újonnan - 
induló presbitériumunk egyik feladata, hogy oszlassa 
a régi beidegződéseket, építse a bizalmat és készséget 
az együttmunkálkodásra.

Az új missziói zsinati törvény és egyházunk helyze
te megkívánja, hogy országosan jobb szervezettségű 
legyen az evangélizáció és a misszió. A Missziói Bi
zottság javaslatára más szolgálatainak meghagyása 
mellett Gáncs Péter nagytarcsai lelkészt bíznánk meg 
kerületi és országos missziói lelkészként felelősnek.
A megbízást az Országos Presbitériumnak is jóvá kell 
hagynia, és egyelőre egy évre szólna...

A z oktatási intézmények munkájában van olyan je
lenség, amely miatt aggódunk. Intézményeink fel
ügyelete nem teljesen megoldott. így fordulhatott elő 
az utóbbi időben, hogy több intézménynél is anyagi
gazdasági természetű panaszok jelentkeztek, és ezek 
munkajogi és bírósági pereket eredményeztek. A zsi
nati törvényalkotás meg nem tudott kellő módon fi
gyelni ezekre a tényekre, és ezért fordulhat elő pél
dául, hogy egy óvodai vagy általános iskolai vezető
nek jelenleg még nagyobb a fegyelmi hatalma, mint 
egy esperesnek vagy püspöknek. Egyházi intézmé
nyeink, iskoláink alkalmazottai nem tartoznak az egy
házi bíróságok hatásköre alá, ami tarthatatlan. Hi
szen azok az iskolai tanárok, akik nem állnak be az 
egyházi hit- és erkölcsi nevelés vonalába, visszahúzó 
erőt képviselnek.

A másik kérdés az iskolákkal kapcsolatban, meny
nyire tudnak az evangélikus értelmiségi rétegek neve
lésében segíteni. Tehát nem mindegy számunkra, 
hogy az egyes iskolákban mennyi az evangélikus ta
nulók részaránya. Iskoláink feladata, hogy pozitív 
diszkriminációt alkalmazzanak az evangélikus tanu
lók irányába, amint ezt a többi felekezeti intézmé
nyek is teszik. Tüdőm, ez nem mindenütt lehetséges, 
hiszen pl. az „egy iskola, egy város” helyzetben, mint 
Bonyhad, ez másképpen jelentkezik, mint Budapes
ten...

Javasolnunk kell a zsinati törvényalkotásnak, vizs
gálja felül a bírósági törvény érvényességét, és az ok
tatási törvényben hozzon oíyan változtatásokat, ame
lyek biztosítják az egyes mtézmények anyagi termé
szetű ügyeinek folyamatos felülvizsgálatát a megfele
lő számvevőszékek működésével.

A  jelentések alapján folytatott vita és tárgyalás után a 
presbitérium határozatokat hozott. Ezeket a határozato
kat egy következő számunkban tesszük közzé.

Az Északi Egyházkerület közgyűlésének beszámolóját kő
vetkező számunkban közöljük.

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

A dél-koreai egyház a kommu
nizmusnak köszönheti felvirágzá
sát. Nem hangzik ez hihetetlenül? 
Isten bármit felhasználhat munká
jában...

Az 50-es években Dél-Korea ve
zetői felismerték, hogy a keresz
tyén értékek és világnézet szöges 
ellentétben állnak a kommuniz
mus egyre teijedő ideológiájával. 
Ezért engedélyeztek teljes vallás- 
szabadságot, eszközként használva 
fel a keresztyénséget a nem kívá
natos eszmék terjedése ellen. Ma a 
Föld 20 legnagyobb gyülekezete 
közül 10 Dél-Korea fővárosában, 
Szöulban található.

Az ország XX. századi történel
me sok megpróbáltatást jelentett a 
népnek. Ä  japán elnyomás 
(1910—45) és az orosz befolyás 
(1945-48) évei után a koreai hábo
rú (1950-53) szörnyűségei követ
keztek. Különösen nagy veszélyt 
jelentett e háború a keresztyének
nek, hiszen állandó üldöztetésnek 
voltak kitéve. Sokan mártírhalált 
haltak, de akik életben maradtak, 
és minden szenvedés ellenére ki
tartottak, a háború utáni egyház 
építői lettek. Dél-Koreában ma 
4000 gyülekezet és 100 missziós 
társaság van, akik 1996-ban több 
mint 4000 misszionáriust küldenek 
szerte a világba, Isten igéjének 
örömüzenetével.

Az egyház vezetői mégis úgy ér
zik, most a válság éveit élik. Egy 
teológus szerint nincs arra garan
cia, hogy Isten továbbra is használ
ni tudja a koreai egyházat, hacsak 
bűnbánattal és alázattal újra oda 
nem járulnak a Mindenható színe 
elé. Az üldöztetés és szenvedés, 
ami a század közepének egyház
építőit erőssé és elkötelezetté tet
te, a mai nemzedék életéből hiány
zik. Nem emlékeznek a háború 
borzalmaira, a gazdasági fejlődés

Jólét vagy misszió?
és a jóléti társadalom kényelmé
nek eredménye, hogy nem látják, 
Istenre minden embernek szüksé
ge van.

Az egyház vezetői szeretnék, ha 
2000-re a lakosság fele hitvalló ke
resztyén lenne. Ennek érdekében 
új evangelizációs programon dol
goznak. Először is az elkötelezett 
keresztyének képzésére, tanít

vánnyá való nevelésére fordítanak 
gondot. Világosan látják, hogy az 
egyház jövője a szolgálattól, a 
missziótól függ. A Krisztus által 
elénk adott missziói parancs nem 
változott az évezredek alatt. Má
sok Istenhez vezetése az az út, 
ahol áldást és növekedést nyerhe
tünk.

Horváth Tünde

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Ökumenikus Tanulmányi 

Központ az alábbi pályázatot hir
deti meg:

1. A  pályázat témája: „Az Öku- 
menizmus alakulása a római kato
likus egyházban a II. Vatikáni Zsi
nat óta” (Figyelembe veendők: A
II. Vatikáni Zsinat Ökumenikus 
határozatai, összehasonlítva a ko
rábbi római katolikus hivatalos ál
lásponttal. A pápák megnyilatko
zásai, XXIII. János, VI. Pál, I. Já
nos Pál, II. János Pál enciklikái, 
apostoli levelei és más dokumen
tumai; Keresztény Egység Pápai 
Tanácsa állásfoglalásai; az Öku
menikus Direktórium -  1993; a je
lentősebb dialógusok eredményei; 
mértékadó ortodox, protestáns, 
római katolikus teológusok témá
val kapcsolatos megnyilatkozá
sai.)

2. A kézirat szabvány gépeléssel 
nem lehet több 50 oldalnál, nem 
lehet kevesebb 20 oldalnál.

3. Beküldési határidő: 1997. ápri
lis 30.

4. A pályázat beküldendő jeligé
vel az Ökumenikus Thnulmányi 
Központ címére (Bp. 1114 Bocskai 
út 15.).

5. A beküldött pályázatokat 
ökumenikus bizottság bírálja el
1997. június 30-ig.

6. Pályadíjak: I. díj 50000,- Ft;

II. díj 30000,- Ft; III. díj 20000,- 
Ft.

7. A díjnyertes tanulmányok 
közlési jogát az Ökumenikus Th
nulmányi Központ fenntartja.

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK
Rogate vasárnapjának hetében 
imakönyveket, elmélkedéseket 

ajánlunk:
Ferenczy Erzsébet: Uram, taníts 

minket imádkozni! 
Imádságoskönyv gyermekek
nek és szüleiknek 184,- Ft 

Ferenczy Zoltán: Gyógyíts meg, 
Istenem
Imádságoskönyv betegeknek 
49,-Ft

Piper-Bodrog: Betegágyon 
Betegeknek, rokonoknak, 
ápolóknak 110,- Ft 

Cserháti-Balikó: A megrepedt 
nádat nem töri el 
Betegeknek otthon és kórház
ban 230,- Ft 

Görög Tibor: Imakönyv 
Istenről, Bibliáról 86,- Ft 

Witte-Szabó: Jer örvendjünk, 
keresztyének!
Luther írásaiból, mindennapi 
áhítatra 529,- Ft
A könyvek megrendelhetők a 

Sajtóosztályon, levélben, telefo
non, megvásárolhatók személye
sen a Könyvesboltunkban. (1085 
Üllői út 24.)

Kiadványonként 5 példányon 
felüli rendelésnél 10%-os ked
vezményt adunk.

Parlamenti bizottság 
látogatása Erőspusztán

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallási 
bizottsága Gellért Kiss Gábor bizottsági elnök veze
tésével, és több bizottsági tag részvételével 1996. áp
rilis 4-én kihelyezett ülést tartott Erőspusztán azzal a 
céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Szere
tetszolgálat munkájával és helyszíni tapasztalatokat 
szerezzenek. A  parlamenti bizottság első ízben kere
sett fel olyan nem kormányzati szervezetet, amely 
évek óta folyamatosan foglalkozik a menekült-ellá
tással.

A  bizottság megtekintette az otthont és elismerés
sel szólt az ott folyó menekültügyi munkáról.

A  Szeretetszolgálat a menedékesek részére -  a Me
nekültügyi és Migrációs Hivatal támogatásával -  
március elején indította hat hónapos, hazatelepülésre 
felkészítő programját.

A  résztvevők szakelőadóktól megfelelő szintű szak
mai ismeretet -  a nők szabás-varrást, a férfiak építő
ipari tudnivalókat (kőműves munka, ács és tetőfedés, 
villanyszerelés) -  sajátíthatnak el. Egyúttal állatte
nyésztési, valamint növénytermesztési ismereteket is 
kapnak.

Azok pedig, akik más országba távoznak, nyelvi is
meretek elsajátításával kapnak segítséget a beillesz
kedéshez.

A látogatóknak Lehel László lelkész-igazgató és 
Kováts Béla, az otthon vezetője mutatta be az épüle
tet és annak lakóit, akiknek sorsát és életlehetőségeit 
a bizottsági tagok kötetlen beszélgetések során ismer
ték meg.

MEGHÍVÓ
a TESTVÉRI SZÓ 10. évfordulóján 

rendezett emléknapra
A Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében 

1996. május 18-án, szombaton
a Testvéri Szó Közösségi Mozgalom a következő
program szerint ünnepi alkalmat szervez:
9.30 Hálaadó úrvacsorái istentisztelet a Deák téri 

templomban (Zászkaliczky Péter)
10.15 Az alapdokumentumok ismertetése (Ittzés 

Nóra)
10.30 A Testvéri Szó irat egyháztörténeti hatása több 

szemlélet szerint. Korreferens jellegű előadók 
után hozzászólások (Fasang Árpád, Dr. Frenkl 
Róbert, Thumay Béla)

12.15 Ebédszünet, beszélgetések
13.00 Mai testvéri szavunk egyházunk jövőjéről. Elő

adás felkért hozzászólókkal és megbeszéléssel 
(dr. Koczor Zoltán)

16.00 Befejező istentisztelet (Zászkaliczky Pál)

ORSZÁGOS KÖRZETI LELKÉSZI 
MUNKAKÖZÖSSÉGI KONFERENCIA

Kelet-Békés, Nyugat-Békés, Bács-Kiskun, Pest me
gye és Csongrád-Szolnoki Egyházmegyék lelkészei 
számára, Orosháza, május 11-én.
Program:
10.00 nyitó áhítat: Ribár János esperes
1030 előadás: Luther ökumenikus jelentősége a 

2000. év küszöbén: D. dr. Harmati Béla püspök
12.00 Fórum: Benkő Pál és dr. Valentinyi Károly egy

házmegyei felügyelő
13.00 ebéd
14.00 előadás: egyházunk jövőjének spirituális és 

gazdasági kérdései: D. Szebik Imre püspök
15.45 záró áhítat: Győri Gábor igazgató lelkész

A keresztény történelmi egyházak vezetőinek 
és a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának 

csúcsértékezlete a börtönpasztoráció ügyében
Április 15-én a Magyar Katoli

kus Püspöki Kar konferenciater
mében dr. Majzik Mátyás ny. bv. 
alezredes a katolikus börtön- 
lelkipásztori szolgálat megbízott 
vezetőjének, a Mécses Szeretet
szolgálat Magyar Börtönpasztorá- 
ciós Társaság ügyvezető elnöké
nek elnöklésével tartotta a védnö
ki és elnöki konferenciáját a Mé
cses Szeretetszolgálat Magyar 
Börtönpasztorációs Társaság.

Jelen voltak katolikus, reformá

tus és evangélikus egyházak veze
tői, püspökök és dr. Tkri Ferenc al
tábornagy, a Büntetésvégrehajtási 
Testület országos parancsnoka, dr. 
Bartha Tibor református lelkész, a 
református börtönmisszió lelkésze.

A résztvevők megtárgyalták és 
értékelték a börtönpasztoráció öt
éves tevékenységét, a tapasztalato
kat, és egyhangúan elismerték a 
Mécses Szeretetszolgálat Magyar 
Börtönpasztorációs Társaság 
konkrét, tényszerű, folyamatosan

működő és ellenőrizhető eredmé
nyeit. Egybehangzóan hangsúlyoz
ták a börtönpasztoráció jelentősé
gét úgy is, mint Jézus Krisztus nyo
matékos elvárását, úgy is, mint az 
egyházainknak egyik kiemelkedő
en fontos tevékenységét. Dr. Thri 
Ferenc altábornagy a Társaságnak 
a börtönökben kifejtett, jól érzé
kelhető pozitív hatását méltatta. 
Valamennyi magas rangú résztve
vő a Társaság további támogatásá
ra kötelezte el magát.



Evangélikus Elet 1996. május 12.

NAPRÓL NAP A
I Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imád

ságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Zsolt 
66,20
VASÁRNAP ősz korotokig én hordoztalak! Én al

kottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. 
Éré 46,4 (IThessz 5,24, Jn 15,23b-33, lTim 2,l-6a, 
Zsolt 92, Lk 11,1—4). Aki Isten népéhez tartozik, az 
nincs megkímélve kellemetlenségektől, támadások
tól és tusakodásoktól, de tudja, hogy Isten szemé
ben drága, hiszen Ő alkotta, védi és hordozza. Ő a 
legnagyobbat adta nekünk: önmagát, és keresztülve-

I zet minket a földi életen. Addig tart itt minket, amíg 
azt bölcsessége jónak találja.

HÉTFŐ Jézus Krisztus mondja: Ha valaki szégyell 
engem és az én beszédemet e parázna és bűnös

I" nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, 
amikor eljön Atyja dicsőségében, a szent angyalok- 

I kai. Mk 8,38 (Józs 22,29, lKir 3,5-15, lTim 4,1-11).
I Jézusnak lenne oka arra, hogy szégyelljen minket, 

nekünk azonban nincs okunk szégyellni Őt. Az em
ber a bűn szeretete miatt idegenkedik, nem szívesen 
zavartatja magát a könnyelműség, az élvezetek út
ján. Aki azonban szabadulását a megváltónak kö-

Í* szönheti, annak nem szabad szégyenkeznie miatta, 
hogy Jézus se szégyelljen minket mennyei Atyja 
előtt.

KEDD Ha keresitek az Urat, megtaláljátok, de ha 
elhagyjátok, Ő is elhagy benneteket. 2Krón 15,2 
(ÍJn 4,14-15, Kol 4,1-6, lTim 3,12-5,2). Az Isten 
keresése, az iránta való engedelmesség, számunkra 
egyet jelent Jézus követésével. Ha Ő mindenné lett 
számunkra, akkor mi is mindent oda tudunk adni 
érte. A szeretetnek semmi sem nehéz, s csak az en- 

I gedelmesség útján maradhatunk meg mindvégig 
I mellette.

SZERDA Türelmes hozzátok az Úr, mert nem 
I akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt,I hogy mindenki megtérjen. 2Pt 3,9 (Ézs 48,9, 

Lk 11,1-13, lTim 5,3-16). Fogadjuk be Jézust,
I hogy szabaddá tegye szívünket mindattól, ami őve

le nem egyeztethető össze! Jézus nem elégszik 
meg egy kts sarkocskával az életünkben, az O igé
nye: mindent vagy semmit. A  központi helyet 
akarja elfoglalni. Engedjük, hogy így térjen be 
hozzánk!
CSÜTÖRTÖK Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 

eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kény- 
szerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az 
Isten. 2Kor 9,7 (Jn 12,32, lM óz 28,22, Lk 
24,44-53, ApCsel 1,3-11, Fii 2,6-11, Lk 24,50-53). 
A Jézus Krisztussal való közösség és a tőle kapott 
sok ajándék szünteti meg önzoségünket. Ekkor 
már nem szerezni, hanem adni akarunk. Nem a 
magunkét, hanem amit mi is úgy kaptunk az Isten- : 
tői, hogy használjuk, vagy továbbítsuk, illetve visz- 
szaadjuk.
PÉNTEK Jézus Krisztus mondja: „íme én veletek > 

vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28,20 1 
(Zsolt 139,5, Jel 1,4-8, lTim 5,17-25). Isten többet J 
ad nekünk, mint amennyit mi elképzelünk Otőle.
Ő nem csak kívülről, hanem belülről is rendbe akar j 
tenni, magáévá akar termi minket. Ezért adta ér- I 
tünk Jézust, hogy minden bűnünk és nyomorúsá- I 
gunk ellenére Isten kedves gyermekeivé váljunk, s 
ebbe a csodálatos ígéretébe kapaszkodva éljünk ■ 
Ővele.
SZOMBAT Arra hívott el minket az Isten, hogy bé- ? 

kességben éljünk. lKor 7,15 (Ézs 26,3, Dán 7)2-14, j 
lTim 6,1-10). Hogy lehet békességünk? A  mi : 
Urunk Jézus Krisztus által (Róm 5,1). Aki Jézus- í 
ban megtalálja megváltó Urát, annak minden értei- !- 
met felülhaladó békesség tölti el a lelkét, mert har- 
móniába kerül teremtő Urával. Ebben a békesség- £ 
ben az a csodálatos, hogy nem borul fel soha, mert 
nem a közérzettől, a családi vagy anyagi helyzettől 
függ, tehát nem kívülről hat ránk, hanem egy belül- ' 
rőlkíifelé ható erő. Ez az Isten békessége bennünk! f 
Az Istennel való zavartalan együttlét békéje a szív- i 
ben.

Kondor Péter 1

Mindenre...?
Filippi 4 ,1 3

„Mindenre van erőm a Krisztus
ban, aki engem megerősít” Min
denre? Igen. Az ember szinte sze
retne kérdőjelet tenni ilyen ige 
mellé. Hogyan is lehetne erőnk 
mindenre?

Túlzott állításnak látszik. Hiszen 
éppen a Biblia hangsúlyozza min
dig az ember gyengeségét. -  Fo
kozza a megütközést, bogy ezt a 
mondatot nem egy fiatal, kezdő 
keresztyén írja. Fiatalon az ember 
túlértékeli magát. Az életet sem is
meri igazán. Ügy véli -  neki sok 
minden sikerülni fog. Ereje töret
len, idegei még nem koptak el. El
képzelt világban él és mámorosán 
tervezi a jövőt.

De itt az öreg Pál szól. Mögötte 
van már az apostoli élet sok kínja, 
szenvedése, csalódása, viszontag
ság, üldözés, megvettetés. Ott van 
az állandó tövis a testében. És fog
ságban, sőt a halálbüntetés lehető
ségével is számolva úja levelét.

Mindenre van erőm ... A  kedves 
olvasó talán csalódottan teszi le 
ezt az írást. Szép elgondolás -  de 
lehetetlen. A keresztyén is csak 
ember. És hamar jön az összeom
lás. Lám, ülés próféta is a pusztá
ban hogy kifakad, mikor a király
nő halálra keresi: — „Elég Uram!” 
-  Igen. Mi is csakhamar eljutunk 
ide: -  ez már elég. Ez már elvisel
hetetlen. Nem egyszer mások sor
sa döbbent meg: talán egy fiatal 
anya vagy apa halála. Itt marad
nak az árvák... Mindenre van 
erőm? -  Kívülről nézve túlzásnak 
tetszik. De a hit útja olyan, mint a 
gótikus templom színes ablaka. 
Kívülről nem szép, szinte semmit
mondó, de aki belül van és onnan 
látja, amint a nap rásüt, ámultán 
látja a felragyogó csodálatos szí
neket.

Lám, itt a nagy kérdés! Én kívül 
vagyok-e, vagy belül? Ezt nem én 
kérdezem, mert amikor Kolossé

4:2-ben Pál azt mondja: „bölcsen 
viseljétek magatokat a kívülvalók 
irányában...” -  ebből világos, hogy 
vannak kívül- és vannak belül- 
valók.

„Mindenre van erőm.” -  Ezt egy 
élet tapasztalata után a Krisztussal 
megtett élet után mondja Pál. Ih- 

asztalta,„ hogy Jézus barátságá- 
an, az Ő uralma előtt végtelen 

erőforrások nyílnak meg.
A  villanymozdony nem ,saját 

erejéből indul él! Döntő az á pilla
nat, amint az árámszedő hozzáta-

Ead a felső vezetékhez. Szikra csap 
i, hiszen hirtelen tízezer volt fe
szültséget vesz fel és a soktonnás, 

magában tehetetlen monstrum 
megmozdul. Vigyázzunk, nem sa
já t ereje viszi, hanem egy forrás. Ő 
csak belekapaszkodik ebbe a for
rásba.

így lehetünk mi is Jézussal. 
Megszűnik saját erőlködésünk, 
nem mi leszünk erősek* hanem 
hordoz, visz az Ő ereje. És ez így 
lehet mindaddig, amíg a Vele való 
kapcsolatunk meg nem szakad.

Gáncs Aladár
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ÁLDOTT TANÍTVÁNYSÁG DÍCSŐÍTI ISTENT
Lk 24,50-53

Lukács evangéliumának utolsó négy 
verséből magával ragadó pezsgés, ele
venség árad. Amennyiben nem érzé
ketlen hallgatói, olvasói szeretnénk 
lenni az Ige mai üzenetének, hanem 
készek vagyunk magunkat átadni a 
megérintettség felemelő érzésének, 
akkor lehetetlen figyelmen kívül hagy
ni azt az eleven életszerűséget, amely 
erre az igeszakaszra jellemző. Tálán 
nem kerülünk a szorszálhasogatás, 
vagy a túlzott profanitás vádja alá, ha 
mindezt a számszerűséggel is igazolva 
látjuk: a szakasz tíz állítmánya közül 
hat a legszorosabb értelemben mozgást 
jelent.

Jézus „kivitte" tanítványait, „felemel
te” kezét, „eltávolodott” tőlük, „felvite
tett” a mennybe, ők pedig „leborulva 
imádták”, maid pedig „visszatértek” Je
ruzsálembe. Bizonyma sok feldolgozá
si és igemagyarázati mód kínálkozik ez 
ünnepi ige kapcsán, mégis hadd ma
radjunk meg ennél a legtermészete
sebb és a stílusból adódó kérdéscso
portnál: mi ez a nagy mozgalmasság? 
Mi indította el? Mi a célja? Kik vesz
nek részt benne és meddig?

A válasz megadásához arra a másik, 
különleges figyelmet érdemlő jelleg
zetességre utalok, hogy az igeszakasz 
további három állítmánya egyetlen fo
galomra épül: „áldás”. Ez a nyugvó- és 
nyugtatópont, s egyúttal a középponti 
gondolat mennybemenetel ünnepé
nek mai igeüzenetében. A nagy moz
galmasságot az eltávolodó Jézus ál
dásra emelt keze szelídíti harmóniává, 
az egymással ellentétes mozgásirá
nyok ebben az áldó kézben találkoz
nak.

Az áldás alapvetően isteni cselekvés. 
Amennyiben az ember áldásáról be
szélünk, pl. „megáldja a lelkész a gyü
lekezetei , vagy kifejezzük: „áldott az 
Isten” -  mindig csak az Atyától való 
megérintettség és felhatalmazás sze
rint cselekszünk. Nélküle nincs áldás és 
nincs áldottság. Az áldásban találkozik 
ig a z á n  az ember felé forduló kegyel
mes Isten és az Atyára néző, szolgáló

tanítványság. Az áldásban békül meg 
egymással az ég és a föld, a tökéletes és 
a hiányos, a teljes és a részleges, az Is
ten és az ember. Ezt a kibékülést és az 
arról szóló evangéliumot pedig Isten 
kezdeményezi.

Áldás volt Jézus érkezése. Áldott a 
te méhednek gyümölcse ” -  mondta Er
zsébet az Édesanyának, aki a páratlan 
ajándék feletti örömet a Magnificat 
szavaival fogalmazta meg, melyben az 
emberi szavak megkísérlik világgá su
gározni a kifejezhetetlent, az egye
dülállót, a páratlant. Nem maradha
tott néma sem ég, sem föld -  angyali 
kar zeng Betlehem mezején kará
csony éjjelén, mert beteljesedett Isten 
ígérete.

Áldás volt az Úr Jézus élete is, mert 
minden egyes szavában, tettében, fed
désében és csodájában az a küldetés 
rajzolódott ki, mely célját a kereszten 
és a húsvét hajnali győzelemben érte 
el.

Végül pedig áldás volt a távozása is, 
mely nem az áldás gyengülését, fokoza
tos megszűnését jelenti, hanem az ál
landóságot az ittmaradott tanítványság 
számára. A felemelt kezekkel távozó Ur 
Jézus alakjában érthetjük meg igazán a 
„veletek vagyok minden napon"igazsá
gát.

Jézus nyomán áldottá válik a tanít- 
ványi élet is! Igazi bátorítás ez a gyüle
kezeti szolgálatban, a misszió mai fel
adatának végzésében, azon a munka
mezőn, amelyen sokszor oly kilátásta
lan és értelmetlennek tűnő minden 
erőfeszítés! Akik akkor „ottmaradtak”, 
már rég nincsenek, Aki akkor „eltávo
zott, Az örökké velünk maradt. 0  az 
egyetlen biztos pont a világ mai, sok
szor kiszámíthatatlan forgatagában. Az 
embert és egyházat sohasem a lelkesedés, 
■érzelmi fellángolások, de mégcsak nem 
is a bölcs ügyes(kedő) politika tartotta 
meg, hanem mindig, minden körülmé
nyek között, az élet és világ féktelen moz
galmasságában áldó kezét ma is fölénk 
emelő ŰR.

Zügn Tamás

IMÁDKOZZUNK!
Tekintetűnkkel mindig Téged kere

sünk, Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, 
hogy közöttünk vagy ígéreted szerint, 
szólsz hozzánk Igédben, és áldó keze
det nem veszed el rólunk sem indulás
kor, sem az úton, sem az érkezéskor. 
Dicsérünk Téged, Krisztus! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. május 16.

L, Bécsi kapó tá r ; de. 10. (ném et) Dietrich Tíg- 
gemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher károly, du. 6. 
Hafenscher Károly; IL, Modori u. 6. de. fél 10. Csiz- 
mazia Sándor, Festhidégkút, IL, Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer; HL, Víziorgona 
u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, TIT-, M átyás 
Ide 0 .3 1 . de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, HL, Dévai Bíró 
M . tér de. 10. Bálint Lászlóné; Újpest, IV, id h r t f t i 
M. iL 36-38. du. 6. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 11. 
(úrv.) Gerőfí Gyuláné; du. 6. Pintér Károly; VÉL, Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. Nagy Zoltán; du. 6. Szirmai 
Zoltán; VHL, Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
VHL, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; VHL, Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; VHL, Vajda K o . 33. de. fél 10. Rabiny Tamás; 
DL, TTudy Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, IL, Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny lam ás; 
Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi 
András; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Csep
regi András; Budahegyviaék, H L, Ikrcsay V u. 11. 
du. fél 7. Köszeghy Tamás; XHL, Kassák L. u. 22. de. 
10. ifi. Kendeh György; XHL, Frange pán u. 43. de. 8. 
ifi. Kendeh György; XIV Lőcsei út 32. de. 11. (úiv.) ; 
Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV, Témplom tér de. 10. 
Rafael József; R ákospalota, XV, Régi Fóti út 73. 
(nagytemplom) du. 6. Veperdi Zoltán; Rákosszent
mihály, XVL, Hősök tere ae. 10. dr. Karner Ágoston; 
Cinkma, XVL, Batthyány L o . de. fél 11. Blatniczky 
János; M átyásföld, XVL, Prodám o. 24. de. 9. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVIL, Tessedik tér du. 6. 
Ferenczy Zoltán; Rákoskeresztúr; XVIL, Pesti út 111. 
de. fél 11. Kósa László; Pestszentlőrinc, XVHL, Kos
suth té r 3 . de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentünre, 
XVHL, Rákóczi út 8. (rét tem plom ) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; K ispest, XIX., Itanplom  tér 
L de. 10. Széli Bulcsú; K ispest, XDL, Hungária út 37. 
de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, TÓ L, Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér 
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XX1L, Játék o. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (rét ima ház) de. 
9. Solymár Gábor

MENNYBEMENETEL ÜNNEPEN 
a liturgikus szín: fehér. A délelőtti 
istentisztelet oltárt igéje: Jel 1,7-8; az 
igehirdetés alapigéje: Lk 24,50-53.
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A MI IMÁDSÁGUNK 

I Lk 11,1-4

Most mit csináljak? -  teszi fel az 
' ember a kérdést, ha tanácstalan.
- A Jézussal járó tanítványok is ta- 
■ nácstalanságuk miatt, kérdezik 
j Urukat. Úgy tűnik, Jézus magára 
•’ hagyta őket az imádkozásban ed- 
5 dig. Ismerhettek sokféle imádsá- 
; got, még az egészen frissen fogal- 
; mazöttakat is, mint Keresztelő Já- 
[ nősét. Igaz, a tanítványi értékrend- 
, ben veszíthetett valamit a János- 
I féle imádság, mert János nem tu

dott szabadulni a börtönből. Jézus 
: pedig mégiscsak szabad. A tanítvá

nyi szem úgy láthatta, hogy Jézus- 
1 nak jól megy az imádság. Isten 

meghallgatja azt. Bár soha nem hi
valkodott Jézus az imádsággal 
sem, mint mással sem, mégis kí
váncsiak a követői. Sok, csendben 
imádkozó emberből lett már Jé
zust követő imádság-tanító. Olyan 
emberekből, akik még kételyeiket, 
csalódásaikat is feltűnés nélkül 
tudták Isten elé vinni. Jézus min
den bizonnyal hagyta tanítványait 
küszködni az imádsággal. Mikor 
nyilvánvalóvá lett, hogy nem bol
dogulnak saját szavakkal, adott 
nekik megfogalmazott mondato
kat. Nem varázsszavakat, de azért 
n Mindenhatót elérni képes szava
kat. Aki ezt az imádságot elmond
ja, az tulajdonképpen Jézus nevé
ben is szól, hiszen az Ő szavai 
ezek, tőle erednek. Mi csak Isten
hez indítjuk útra magunkért, má
sokért. Éz az imádság, a Miatyánk 
eredeti szövege, az imádságok te
rén mindenre jó, mégsem záija ki 
más imádságok lehetőségét. Jézus 
is imádkozott más szavakkal, akár 
a Getsemáne-kertben is, ott ahol a 
tanítványok nagyon jól tették vol
na, ha a Miatyánkot imádkozzék 
virrasztva, s nem alszanak. Min
den korra jó ez az imádság és min
denkor lehet mondani. Ahogy 
Balassa Bálint verseli: „Mint atyja 
után /  Fiú kiáltván / Könyörögvén 
jártam. ”

Ha jézusi imádságról hallunk, 
akkor azonnal a Miatyánk jut 
eszünkbe. Mivel Jézus fogalmaz
ta, azért független gyarlóságaink
tól, mégis benne van gyengesé
günk és sebezhetőségünk. Füg
getlen ez az imádság attól, aho
gyan mi megtapasztaljuk Isten vi- 
rágát, mégis megjelenik benne a 
mennyei ország. Független a 
megfogalmazás az emberi vá
gyaktól, mégis feltűnik benne leg
fontosabb szükségletünk. Teljes 
függetlenségben fogalmazódott,

mégis benne van függőségünk 
mindattól, amit nem tudunk nél
külözni, amitől nem tudunk sza
badulni. Rávilágít ez az imádság 
arra, hogy bár kenyérrel is élünk, 
de egyben sok mással is, ami az 
Istentől jön.

Ezzel az imádsággal nemcsak 
Jézus nevében tudunk imádkozni, 
de egyúttal Isten világosságába is 
léphetünk. Mert ha bűneinket to
vább nem akarjuk már menteget
ni, ha jóvátehetetlen vétkeinket 
továbbá már nem próbáljuk elfed
ni, akkor odaállhatunk Isten vilá
gosságába ezzel az imádsággal. 
Nála megértjük, megérezzük, 
hogy egyedül Isten képes bűnein
ket megbocsátani, és O az, aki go
noszságunkat jóra fordítja. Az iga
zi hit mikor is ebben bízik, mikor 
nem ezt látja. Az igazi hit ezért ki
tartó. Kitartó az imádságban is, 
minden látszat ellenére. Ezért en
gedte Jézus tanítványait ennek 
megküzdésére is. Mert a hit pró
bája lehet a kitartó imádság. A  
meghallgatás a megszólítás bizal
mától függ. Az atyaként való meg
szólítás szavakban ezt már bizto
sítja. De hinnünk is kell -  s ebben 
egyáltalán nem csúfolhatjuk meg 
az Istent - ,  hogy mert Jézusnak 
atyja az Isten, ezért nekünk is. 
Atyánk, Neki is és érte nekünk is 
az Isten. Közösségi imádság ez, 
amelyet egyének, Isten gyermekei 
mondunk függetlenül helyzetünk
től. Függetlenül bizonyosságaink 
vagy tanácstalanságunk mértéké- 
tőL

Decmann Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Miatyánk a mennyekben,
Tfe az özvegyek és árvák atyja vagy, 
atyja az elhagyottaknak és magáno

soknak.
Ezért kiáltunk Hozzád szükségünk

ben.
Ezért bízunk Benned félelmünkben. 
Adj nekünk kenyeret és szere te tét, 

amíg tart a ma.
Bocsásd meg a mi vétkeinket, amely 

bennünket fogva tart, 
hogy szabadok legyünk. Szabadíts 

meg a gonosztól, mert 
egyedül Hozzád tartozunk. Ezért 

szeretnénk mi is testvériesen 
mindent megosztani, hogy senki hi

ányt ne szenvedjen.
Ezért akarunk mi is szeretni és meg

bocsátani, mindazt ami bennünket 
sért és keserűvé tett. Ezért akarunk 
mindvégig kitartani és a kísértésnek 
ellenállni. Ámen.

(Jürgen Moltmann)

LOCCUM
A Loccumi Valláspedagógiai Inté

zetben tartotta ülését 1996. március 
22-25. között az Intereuropean Com
mission on Church and School (ICCS) 
vezető testületé. Az egyházak és isko
lák kapcsolatával foglakozó testület az 
európai oktatási integráció kérdését vi
tatta meg, és a további együttműködés 
lehetőségeit vizsgálta. Ezen az ülésen 
részt vett és a tisztújítás során a szerve
zet elnökségi tágjává választották dr. 
Szabó Lqjos teológiai tanárt. Az ICCS 
elnökévé dr. Jóig Ohlemacher greifs- 
waldi gyakorlati teológiai professzort 
választották meg, akinek többrétű kap
csolata van egyházunkkal.

ANSBACH
A Bajor Evangélikus Egyház lelkész

képesítő vizsgáján egyhetes időtartam
ban vendégként részt vett dr. Szabó 
Lgjos teológiai tanár. A vizsgabizott
ság tagjaival történt megbeszélések és 
a vizsgák megfigyelése lehetőséget ad
tak arra, hogy a magyar és a bajor vizs
gamódszereket összehasonlító tanul
mányozással elemezni és fejlesztem le
hessen.

BUDAFOK
Május 12-én ifi. dr. Fabiny Tibor déle

lőtt 11 órai istentiszteleten szolgál és 
ezt követően előadást tart:

-  Luthertől tanultuk -  a Szentírás- 
értelmezést.

Május 19-én délelőtt dr. Szabó Lajos: 
-  Luthertől tanultuk -  a gyülekezeti 
szervezést.

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdek
lődőket.

DIAKÓNIAI CSENDESNAPOK 
PELISCSABÁN

1996. május 16-18.
Témája:

EGYÜTT A SZOLGÁLATBAN 
JÉZUSSAL

TEGNAP-MA-HOLNAP...
A szolgálatokat a 

GYŐRI OTTHONUNK 
munkatársai látják el: Benczúr Ilona 

diakonissza, Jankovits Béla és Mihácsi 
Lajos lelkészek, dr. Szabó György 

orvos.
TESTVÉRKÖZÖSSÉGÜNK 

NEVÉBEN szeretettel hívjuk és 
várjuk a DJAKÓNIA 

„GYÖNYÖRŰSÉGES TERHEIT” 
hordó Testvéreket. -  Jelentkezni 
lehet: BÉTHEL Missziói Otthon, 
2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12.

A Keresztény-Zsidó Társaság május 
15-én, szerdán du. 6 órakor a Deák té
ri gyülekezeti teremben Holocaust

Konferencia 1996. címmel szimpoziont 
rendez. Érdeklődőket szeretettel vár
ják.

A Kirándulók Ökumenikus Missziói 
összejövetelén, május 12-én, vasárnap 
du. 4 órakor Balogh Zoltán református 
lelkipásztor az Iszákosmentő Misszió 
munkájáról tart előadást a Budapest 
II., Hidegkúti út 64. sz. a református 
templomban.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája május 12-én: Imád
kozzunk a gyermeküket vesztett édes
anyákért, hogy szívükben a fájdalom 
mellé az Isten akaratában való meg
nyugvás békéje is megszülethessen!

A Protestáns Közművelődési Egye
sületben május 14-én, kedden du. 5 
órakor Jávorszky Béla, Magyarország 
volt finnországi nagykövete tart elő
adást „Északi rokonaink -  finnek és 
észtek -  társadalmai” címmel. 
(OMKK-klub, Vin., Múzeum u. 17.)

HALÁLOZÁS
Tóth Károly nyugalmazott pilisi lel

kész, április 21-én Álbertirsán 85 éves 
korában elhunyt. Temetése április 25- 
én volt a pilisi evangélikus temetőben. 
A temetési szolgálatot Bárdossy Tibor 
irsai lelkész végezte. „Nékem az élet 
Krisztus, és a meghalás nyereség.” Fii 
1.21.

A név, amely a földkerekség 70 országában 
ism ert:

JOHANNUS

D igitális orgonátok választék* 12, 
kategóriáikból] világait« hangszerrel bővüli, 

m elyek a 11+8 b itet technológia (a a 4 évszáza
d át oroom áplráal lap a ^ r .i.«  ,.m á Ma.ahAl 

izü letiek
A hagyományos megbizhatóaág m elleit 

ellenőrizhető hazai referenciákkal, egyedi szolgál
tatásokkal, ki, kedvezményt« Özeiét! feltételekkel 

várjuk érdeklődőinket a holland Johannui 
Orgonagyár magyarországi képviaefetén: 

Speed-ez Kft.
lttSá Budapest, Irányt u. 17. DL 1.
IkL/bz: 1180-786, vagy 1180-191.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. m ájus 12.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly, de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de 11 (úrv.) Balícza Iván; du. 6. (motettás) 
Hafenscher Károly H., Modori u. 6. de. fél 
10 Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Bálint László; Bé
kásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. 9. Ve
rasztó János; Csillaghegy, ÜL, Mátyás Mr. u. 
31. de 10. Donáth László; Óbuda, HL, Dé
vai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, 
IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V„ Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Geröfi Gyu
láné; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 4. 
konfirmandus, hittanos szeretetvendégség; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; 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; Vili., Viyda R u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Tűnés; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Ttmás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Thmásy Thmásné; Kelenföld, XI., 
Bocskai ú t 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; 
de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Szeve- 
rényi János; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
(családi) Szeverényi János; Budagyöngye, 
XIL, Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balícza Iván; 
Budahegyvidék, XII., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Köszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) konfir
máció Köszeghy Ihmás; du. fél 7. Tik ács Jó
zsef; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Ken
deh György; XDL, Frangepán u. 43. de. 8. 
ifi. Kendeh György XIV., Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Thmásy Thmásné; XIV., Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely, 
XV, Templom tér de. 10. Rafael Józsefi Rá
kospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemp
lom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmi
hály, XVI., Hősök tere de. 10. dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány L u. de. 
fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rá
koshegy, XVH., Tessedik tér de. 9. dr. Selme- 
czi János; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. 
de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, 
XVH., Pesti út 111. de. fél 11. dr. Selmeczi 
János; Rákosliget, XVH., Gázon Gy. u. de. 
11. Kósa László; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentimre, XVIII., Rákóczi út 8. (rét. temp
lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XDL, Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, XDL, Hungária út 37. de. 8. 
SzéU 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. dr. Fabiny Ti
bor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor.

HÚSVET UTÁNI 5. (ROGATE) VASÁR
NAPON a liturgikus szín: fehér. Á délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: lTim 2,1-3; az ige
hirdetés alapigéje: Lk 11,1-4.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a  Kossuth adó hul
lámhosszán május 12-én, vasárnap de. 10.05 
órakor a balassagyarmati evangélikus temp
lomból. Igét hirdet: Kalácska Béla esperes.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” címmel 
evangélikus félórát közvetít a  Kossuth adó 
május 13-án, hétfőn 1330 órakor. Előtte 
1330-kor evangélikus korálismertetés.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 
m-es rövidhullámon, 7355 kHz

május 11„ szombat: Missziói Híradó 
május 12„ vasárnap: „Élő vízcseppek” -  

igemeditációk
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A p ró h ird etés

Eladom a Révai Nagy Lexikon 1-21 köte
tét és néhány régi teol! könyvet. Tbvábbá 2 
kb. 170-180 cm magas termetre szabott, kar
csú, fekete ffi. öltönyt, illetve 4 m fekete szö
vetet. lelkcs/i talárra. Telefon: 290-4346.

Á
TOR EL

TO R O N Y Ó R Á K  korszerű esi 
világszín von alon -rád ióvezérléssel 
KAPCSOLÓÓRÁK-HARANGOZÓOÉPHK 
TORONYÓRAIPARI VÁLLALKOZÁS 

CT.: Kovács Jenő 
8000 Székesfehérvár, K ossuth n_ 6. 

TeL/Fax: 22/312-233

GOM BOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2 162 Őrbottyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.
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Ha napközben’Isten iránt teljes odaadással, 
Istenen csüggve, híven teljesítettük

kötelességünket 
és ezt imitt-amott egy-egy fohásszal, 
vagy jószándékkal meg is mutatjuk, 

akkor ez annyi, mintha egész nap
_____________________ imádkoztunk volna

AUGUSTINUS

A TARTALOMBÓL
ISKOLAÜGY NYÍREGYHÁZÁN

TAMÁS, A HITETLEN

A MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT KÖZGYŰLÉSE

VIETORISZ JÓZSEF VERSES IMÁI

M EGHÍVÓ
Hálát adva Istennek történelemformáló ke

gyelméért, Jézus Krisztus szeretetéért és a 
Szentlélek megtapasztalható vezetéséért, 
örömmel hívjuk és váijuk Testvéreinket -  
templomunk és gyülekezeti központunk föl
szentelésére

DUNAÚJVÁROSBA, május 25-én, 
pünkösd szombatján 

du. 3 órakor.
A fölszentelés szolgálatát D dr. Harmati Bé

la püspök végzi.

A DIAKÓNIAI FŐOSZTÁLY 
KÖZLEM ÉNYE

Szeretettel éretsítjük érdeklődő Testvéreinket, 
hogy a Diakóniai Evangélizációs Konferenciát 
technikai okok miatt nem júniusban, hanem 1996. 
augusztus 26-29. között tartjuk Gyenesdiáson. 
Jelentkezni augusztus 1-ig lehet ifj. Kendeh 
György diakóniai ügyvivő lelkész címén (1134 
Budapest, Kassák Lqjos u. 22.).

Az eddig beérkezett jelentkezéseket nem kell 
megújítani.

A diakóniai szolgálatban álló, s az iránt érdek
lődő testvéreinket szeretettel hívjuk és váijuk 
konferenciánkra!

EZERÉVES ISKOLA

Iskolatörténeti kiállítás nyílt a Teológiai Akadémián
A z ezeréves iskola hazai rendezvényeinek sorát egyházunk is gyarapította, amikor az Evangélikus Múzeum ren

dezésében, a Teológiai Akadémián április 26-án dr. Harmati Béla püspök megnyitotta azt a kiállítást, mely a törté
nelmi Magyarország valaha működött és ma is működő iskoláit mutatja be.

Nagyszámú érdeklődő töltötte meg az Akadémia nagytermét, ahol a nyitó ünnepségen a teológusok kórusa is sze
repelt, majd dr. Reuss András rektor szólt arról, hogy az iskolatörténeti kiállítást természetes módon vállalta az Aka
démia, hiszen hosszú ideig ez az egy intézmény jelentette iskoláink folyamatosságát.

A püspök beszédét e szavakkal kezdte:
Ezeréves a magyar iskola! Pannonhalmától Buda

pestig, Soprontól Eperjesig, Pozsonytól Békéscsabá
ig, Aszódig, Szarvasig, Nyíregyházáig, Kőszegig és 
Orosházáig siklik most gondolatban a tekintetünk ha
zánk térképén. Statisztikák bizonyítják, hogy a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház számarányán jóval 
felül vállalt részt a nemzet oktatásában és nevelésé
ben. Patinás régi intézményeink letagadott és gúzsba 
kötött tradícióinak újraéledésére rácsodálkozva 
mondjuk magunkénak is ezt az ezerévet, és iskoláink
ból kikerült idősebb és fiatalabb nemzedékek vallo
másai tesznek bizonyságot arról a spirituális erőről, 
amely nélkül nem tudtuk volna végigharcolni törté
nelmünk nehéz évszázadait.

Szólt arról, hogy az iskolák evangélikus jellege, az 
oktatás és nevelés nem pénzkérdés elsősorban, nem 
épület vagy felszerelés vagy tanrend teszi, hanem ta
nár-kérdés: milyenek a pedagógusok? Ez a kiállítás 
azt mutatja, hogy iskoláink titka a tanárokban volt: a 
„nemzet napszámosaiban” és ez a kiállítás nem csu
pán a régi intézmények felemlegetése, hanem főhaj
tás az egykori kiváló evangélikus tanítók és tanárok

előtt. A  múlt, a jelen és a jövő végső világnézeti kér
déseiben arra tanítottak, hogy „a bölcsesség kezdete az 
Úrnak félelm e” (Példabeszédek 9,10).

Ma nemcsak a fiatalabb nemzedékek, hanem az 
egész magyar társadalom is nevelésre szorul. Tanulni 
kell a tiszta és az igaz szót, mert sok a hazugság és a 
durvaság. Olyan kevés a megértés, a türelem, a szere
tet, az áldozat, a békesség családban, munkahelyen és 
közéletben. Szégyenteljes magatartás volt valaha a lo
pás, csalás, hazugság és erőszak, a trágár beszéd, ma 
sikk lett belőlük a közgondolkodás szerint, és sajnos 
ebben a változásban a tömegtájékoztatási eszközök 
rossz példaadása a döntő.

A  magyar társadalomnak ma és holnap olyan em
berekre lenne szüksége, akik megadják másoknak azt

a tiszteletet, amit maguknak is megkívánnak és a köz
jóért, a közösség javáért, a hazáért, népünkért áldoza
tot is tudnak vállalni és nemcsak a maguk hasznát ke
resik.

D. Ordass Lajos mártír püspökünket azért ítélték 
el hamis vádakkal 1948-ban, azért került a börtönbe 
és fosztották meg hivatalától, mert ellenezte az egy
házi iskolák államosítását. Ki merte remélni akkor és 
ki hitte volna még 8-10 évvel ezelőtt is, hogy egyhá
zunk egykor virágzó iskolarendszere nulláról indulva 
az államosítás után, 1989. szeptember 2-án újra kezd
heti az oktatást a Budapest-Fasori Evangélikus Gim
názium indulásával és ez év nyarára már 31 oktatási 
intézményt mondhatunk magunkénak, közte 10 kö
zépiskolát?

Ezeréves a magyar iskola és benne rejlenek ebben 
a történelemben evangélikus középiskoláink a törté
neti Magyarországon. Ez a gazdag hagyomány, törté
nelmi örökség arra kötelez, hogy ápoljuk tradícióin
kat és hálát adunk Istennek, hogy újra indulhatnak 
egyházunkban iskoláink és évről-évre bővülhetnek -  
fejezte be beszédét a püspök.

A  kiállítás rendezője -  az Evangélikus Múzeum igazgatója, dr. Fabiny Tibor professzor -  mutatta be a kiállítást, 
megjegyezve, hogy az természetesen nem lehet teljes, de igyekeztek az egykori iskolákról képeket, dokumentumokat, 
taneszközöket is beszerezni és ebben társak voltak más múzeumok, intézmények is. A  képek mutatják, hogy milyen 
elrendezésben mutatják be a régi iskolákat, sok híres tanár és világhírű diák arcképét, róluk szóló írásokat.

A  kiállítás megtekinthető, ajánljuk iskolák csoportjainak, hittanosoknak és konfirmandus csoportoknak, de a 
fővárosba látogató gyülekezeti csoportoknak és egyéneknek is a kiállítás megtekintését.

tszm

AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰLÉSÉ
A z egyházkerületben ez évben telt le a hatéves ciklus, ezért három ülést is 

tartottak Először a „régi”presbitérium végezte el a m últ év összefoglalásá
val és az anyagiakról szóló számadással kapcsolatos feladatait és 
előkészítette a közgyűlést, melyen az új tisztségviselők megválasztása volt 
előtérben. Utána az „új”presbitérium tartotta meg első ülését, amelyen azo
kat a bizottságokat és vezetőiket választották meg akiket a presbitériumnak 
kell megválasztani.

A  közgyűlést Farkasházi Ferenc 
kerületi felügyelő nyitotta meg, 
majd D. Szebik Imre püspök olvas
ta fe l jelentését. Ebből kivonatosan 
adjuk közre a következőket:

Luther Márton halála 450. év
fordulója esztendejében tartott 
közgyűlésünkön alkalom kínálko
zik arra, hogy a reformáció mind
nyájunk számára fontos felismerése
it a ma társadalmi és egyházi össze
függéseiben számba vegyük

Istennek adunk hálát, hogy egy
házát közel fél évezreddel ezelőtt 
megújította, s ebben áldott eszkö
ze volt az addig névtelen ágoston- 
rendi szerzetes, Luther Márton. 
Istennek köszönjük, hogy az egy
ház megreformálására törekvő, 
egyedül a Szentírás tanításán ala
puló új felismerések hazánkba is 
hamar elérkeztek, s magyar ke
reszténységünkre máig tartó ha
tást gyakoroltak.

M i a reformáció gyors és haté
kony elterjedésének titka?

1. A reformáció Luther személyes 
hittapasztalatában gyökerezik.

Luther akkor találta meg lelki 
békességét, amikor felfedezte Is
ten feltétel nélküli kegyelmét, 
amelyet hit által fogadhat el az 
ember, minden kor embere. Az 
igaz ember hitből él (Róm 1,17).

Luther példája indikálja ben
nünk a kérdést. Vívjuk-e mi tusa

kodásunkat személyes hitünkért, 
vagy szajkózzuk a megszürkült sza
vakat szószékeinken? Az örök 
evangéliumnak a kor nyelvén kell 
megszólalnia, életünk mai 
helyzetéből következő kérdésekre 
kell választ adnia a személyes hit 
bizonyosságával.

2. A reformáció az evangéliumot 
akarja érvényre juttatni.

A 95 tétel közül kiviláglik: Az 
egyház igazi, valós kincse az Isten 
kegyelméről és dicsőségéről szóló 
szent evangélium.

Nem a félelmetes, a rettenetes, 
az irgalmatlan Isten kezében va
gyunk, hanem a bennünket már a 
földön is megítélő, de kegyelmes 
Atya tartja kezében életünket, sőt 
a világ életét is. Mint a labda, 
amely a gyermek kezében hálóval 
körülfogott, úgy a kozmosz nagy 
labdája is Isten kegyelmével behá
lózott, védett valóságban mozog.

Ezért, de csak ezért, nincs 
okunk kétségbeesésre és a jövőtől 
való félelemre. Istené a jövő, s Is
ten kezében a jövő. Ez pedig jó hír 
a szorongó, reményt vesztett mo
dern embernek. Nekünk is.

3. A reformáció Istent Jézus Krisz
tus keresztjén szemléli

„Tfetszett az Atyának, hogy ott 
mutassa be a világnak, milyen ir
galmas a szíve, s így vigye végbe

megváltásunkat. Miért éppen így? 
Aligha van reá magyarázat. Intel
lektuális tépelődés eljuthat filozó
fiai válaszokra. A  tényleges teoló
giai választ a hit meghajlásában 
vallja: így jutott kifejezésre leg- 
pregnánsabban Isten hatalma és 
kegyelme. Kegyelme, amellyel el
fedi a világ bűnét. Hatalma, amely- 
lyel jelzi, a halálból is életet tá
maszt, vert helyzetből is győzelem 
támad. Szándékának, a Krisztus 
eseményének folytatódnia kell. 
Ezért szemléljük Krisztus kereszt
jében az élő Istent.

4. A reformáció vallja, hogy az üd
vösség, a világ üdvössége tőlünk füg
getlenül közvetített, kívülről érkezik 
hozzánk.

Amit Isten cselekedett, amit 
Krisztus értünk elvégzett, az az 
igehirdetésben, a bűnbocsánat hir
detésében, a feloldozásban és a 
szentségek által közvetített.

Nem az ember lelke válik jóvá, 
lesz nemes altruistává, belső medi
táció és lelki tréning útján, miként 
a keleti vallások fennhangon hir
detik, hanem a történelem megha
tározott helyén és idején valakinek 
meg kellett születnie, szenvednie, 
csúfoltatnia és halnia, hogy végbe
menjen megváltásunk, s harmad
napon fel kellett támadnia, hogy 
mint Elő közénk lépjen. Ez isteni 
kívülről érkező belenyúlás kell sor
sunkba, romlott természetünk 
megváltására.

5. A reformáció a Szentírásban tá
jékozódik.

Luther alapélménye a Bibliához 
kötődik. Ez indította arra, hogy az 
Igétől távoleső tradíció megköve

sedett épületét lebontsa. így elég
szik meg két szentséggel. A  pápai 
tiszt római püspökként értelmezé
sével, a profán és szent ellentmon
dásának, a klerikus és laikus kü
lönbségtételének megszüntetésé
vel, a hivatás istentiszteletként val
lott felfogásával új dimenzióba he
lyezte keresztény gondolkodá
sunkat...

Ma ez a felismerés a római ka
tolikus egyházban is egyre na
gyobb teret hódít. Ezért lehetséges 
a párbeszéd a két történelmi egy
ház között. Ezért lehetséges, hogy 
a római katolikus egyház a 
kegyelemből való megigazulás re- 
formátori felismerését magáévá 
kívánja tenni, s ezzel nagy lépést 
tesz az egyházak egységre törekvő 
ösvényén.

6. A reformáció vallja az egy, 
szent, egyetemes, apostoli egyházat.

Az egyház a Krisztusban hívők 
közössége, ahol az Igét tisztán és 
igazán hirdetik, és a szentségeket 
Krisztus rendelése szerint ünnep
ük, gyakorolják.

A gyülekezetben dobog az egy
ház szíve. E szívet azonban a Szent 
Lélek élteti.

Ez a gyülekezet közösség, 
amelynek tagjai egyszerre kötőd
nek Krisztushoz és egymáshoz. E 
kettős kötés nélkül nem tud létez
ni a keresztény gyülekezet. Bárme
lyik hiányzik vagy elhalványul, 
gyengül a hívők közössége. Ezért 
fontos, hogy a szent vacsora is e 
kettős kötést erősítse. Nagyváro
sok publikum gyülekezetét előbb 
kikezdi az elvilágiasodás szelleme, 
mint a kisebb települések egymást 
ismerő zárt közösségét. Mégis

mindkét helyen Isten népe gyüle
kezik egybe, a pasztorális munka 
hangsúlyeltolódása azonban szük
ségszerű felismerés...

A  reformáció nem alapított új 
egyházat. Ha Luthert nem záiják 
ki a római egyházból, esélye na
gyobb lett volna saját egyháza 
belső reformációjára. Az exkom- 
munikáció azonban rákényszerí- 
tette az evangéliumi felismerések 
mentén létrejövő közösségek má
sik egyházban való szervezésére.

A reformáció magát az apostoü 
hit letéteményesének vallja, létét 
Krisztustól eredezteti. Kontinuitá
sában magáénak vallja a reformá
ció előtti évszázadok kereszténysé
gét. Luther nem tagadta, hogy a 
pápa vezetése alatt is lehetséges 
igazi egyház működése.

A reformáció egyháza ezért ere
detében is ökumenikus. Tfestvér- 
egyháznak tekinti a krisztusi meg
váltást valló felekezetek közössé
geit. Nyitott, és egyszerre kész Is
ten megújító munkájának hatása 
alatt élni és szolgálni. Istené le
gyen a hála és a dicsőség, hogy 
egyházat reformáló hatalmát szá
zadunkban is elénk vetítette.

ím e a reformáció elterjedésének 
hat titka. Mögöttük nem más, mint 
az élő Isten rejtőzik. Őt fedezzük 
fel, s hozzá igazítsuk szolgálni kész 
szívünket.

*
Jelentése második részében öku

menikus kapcsolatainkkal, lezajlott 
és tervezett konferenciák ismertetésé
vel foglalkozott, majd így összegezett: 

„Az egymás hite, tapasztalata és 
teológiai felismerése általi tanulás 
elengedhetetlen feltétele szolgála
tunk korszerű betöltésének. Ezért 
minden konferencia inspiráló ál
dást magában rejtő alkalom a 
résztvevők számára.

Hazai ökumenikus kapcsolata
ink erősödtek a katolikus egyház 
felé, stagnálást mutatnak a refor
mátus testvér-egyház viszonylatá
ban éppúgy, mint a szabad egyhá
zak közösségében élők iránt.

Ezen a helyen szólok a millecen- 
tenáriumi ünnepségekről, ame
lyekbe egyházunk is bekapcsolódik 
országos és helyi szinten egyaránt. 
E helyen is felhívjuk lelkészeinket, 
hogy aktívan vállaljanak feladatot 
ezen ünnepségsorozat alkalmából 
városainkban és falvainkban. 50 
éve történt németajkú lakosságunk 
kényszerű kitelepítése, valamint a 
szlovák-magyar lakosságcsere. E 
fájdalmas eseményekre több he
lyen istentisztelet és ünnepség ke
retében emlékeznek. A történelem 
Ura irgalmába ajánljuk sokat szen
vedett híveinket és megcsappant 
gyülekezeteinket.

4c

A  jelentés harmadik részében a 
gyülekezetekről és iskolákról szólt a 
püspök elemző módon:

Gyülekezeteink általános lelki 
arculata az utóbbi időben lényege
sen nem változott. Az egyes egy
házközségek életét alapvetően 
meghatározza a lelkész személye, 
karizmája és képességei. Ezért 
döntő, hogy jövendő lelkészeink 
hitben erős, szeüemileg jól felké
szült, fizikailag szórvány gondozá
sára is alkalmas személyek sorai
ból kerüljenek ki...

Gyülekezeteink anyagi helyzete 
az infláció következtében tovább 
romlott. Az áldozatkészség nem 
tudja a forint devalválódását nyo
mon követni, a munkanélküliség 
érdemben nem csökkent, ezért a 
központi támogatásra szoruló gyü
lekezetek száma állandó jelleggel 
növekszik, és az összgyülekezetek 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kodály Zoltán, a híres zeneszerző mondta egyszer: >yAki korán rá
kap a jóra, azon később nem fog a rossz. ”
A nagymamám meg azt szokta mondogatni, hogy „amit Jancsi nem 
tanult meg János már nem tudja megtanulni”.

Istenem, bevallom,
sokszor mikor fáradt, rosszkedvű vagyok, 
semmi kedvem nincs a hittanórákhoz!
Van, hogy az istentiszteletre is kedvetlenül 
megyek, mert inkább mással foglalkoznék éppen.
Kérlek, a<y jó kedvet a hittanhoz!
Segíts, hogy kedvessé legyen a templomba járás!
Nehogy most elszalasztva a találkozásokat, 
felnőtté válva teljesen kihagyjalak az életemből!

M ISSZIÓ R Ó L -  DIÓHÉJBAN JÁTÉKTÁR
Kedves Gyerekek!
Negyedik alkalommal írok nektek a misszióról Azt 

ígértem, ha ezeket az írásokat elolvassátok, megtanul
hattok egy pár érdekes dolgot. Ha egy kis bibliakutató 
munkát végezték, felelhettek a kérdésekre. Ha pedig be 
is külditek a feleleteket, megpályázhatjátok vele az A l
bertibe tervezett kübnissziói gyermektábor egyik helyét 
június 30,-július 6-ig.

A  beküldési határidő: május 31. Szeretettel várja leve
leiteket:

Bencze Agnes néni 
1205 Budapest XX., Mikszáth u. 7.

A testi szenvedés enyhítéséről
Jézus földi életének jellemzője volt a gyógyítás. Sok 

beteget vittek hozzá, és olyanokon is segített, akiket 
más már nem tudott meggyógyítani. tyAz áldott orvos 
közeleg... ” énekeljük róla.

Követői mindig is komolyan vették az erre vonat
kozó jézusi parancsokat. Máté 10,8-ban is erről olvas
hatunk. A  keresztyén világban az ápolást és gyógyítást 
először mindenütt szerzetesek végezték.

így van ez a külmisszióban is. A misszionáriusok a 
gyógyítást is felhasználják az igehirdetés erősítésére, 
így lesz hiteles az, amit hirdetnek.

70 éve Molnár Mária misszionárius így írt: Pák szi
getén már nagyon vártak a betegek. Az egész délelőtt 
borzalmas és elhanyagolt sebek kötözésével telt.

Ma: kis repülő száll fel a tanzániai missziós kórház 
melletti legelőről. Orvost, betegápolót és evangélistát 
visz a külvilágtól elzárt törzsekhez.

Külön missziói csoportot képeznek azok, akik a 
leprásokkal foglalkoznak. 120 éve alakult meg a 
Nemzetközi Lepramisszió. Ennek segítségével a világ 
leprásainak számát az 1970-ben levő 20 millióról 5 
millióra csökkenthették.

Az elmaradott országok nem képesek'ellátni a be
teg, éhező lakosságot a külmissziói egyesületek segít
sége nélkül. Az általuk felszerelt kórházakban áldo
zatkész orvosok, ápolók foglalkoznak a betegekkel. 
Ki az, aki egy vadidegen ország vadidegen betegeit 
nehéz körülmények között, kis fizetésért ápolja? Csak 
az, aki Jézus Krisztus tanítványa!

Az ellátás mellett a kórházakban Isten szeretetének 
örömhírét is hirdetik a betegeknek. Lehetőségük van 
a naponkénti bibliaolvasásra is ápolókkal, orvosokkal 
együtt.

Kérdések:
1. Keress az evangéliumokból gyógyítási történetet!
2. Milyen betegséget találsz külön megnevezve a Máté

10,8-ban?
3. Miért visznek evangélistát (prédikátort) magukkal 

az orvosok a dzsungelbe?
4. Melyik igét nevezzük így: „evangélium dióhéjban”? 

Ezt fordították le a legtöbb nyelvre!

Valaki a játékban részt vevők közül elhagyja a he
lyiséget, ezután a bentlevők kiválasztanak egy mind- 
annyiuk által jól ismert, esetleg jelenlevő személyt. 
Ekkor behívják a kint várakozó társat, akinek az a fel
adata, hogy kitalálja, kiről is van szó. Erre a 
következő lehetősége van:

Társaitól meg kell kérdeznie: „Milyen lenne az 
illető, ha ... lenne?” A  kipontozott helyen bármilyen 
dolog állhat. (Pl. ház, autó, hangszer, növény, szín 
stb...) A  kérdezetteknek lehetőleg olyan választ kell 
adniuk, amelyek jellemzők a kitalálandó személyre. 
(Pl. ha a kérdező azt mondja: milyen hangszer lenne? 
-  és a keresett személynek mély hangja van, a válasz 
így hangozhat: ha hangszer lenne, tuba lenne... vagy 
hogy mélyhegedű lenne... Ha magas, akkor növény
ként jegenye vagy nádszál lenne stb...)

A találgató addig tehet fel újabb kérdéseket, amíg 
meg nem fejti a rejtvényt.

F E R I BÁCSI JÁTÉKAI

Labirintus
A képen Jézus 

épp egy zsinagó- 
giai elöljáró kislá
nyához tart, hogy 
„felébressze” a ha
lálból. Tbdod-e, 
hogy hívták ezt a 
zsinagógái elöljá
rót? Mit jelent ez 
a mondat: „Talitha 
kúmi!”? Megfejté
seiteket a gyönki 
címre küldjétek el!.

Humorzsák
-  Nagymami! Igaz, hogy a jó  keresztyén a rosszért is 

jóval fizet?
-  Igaz, Petikém!
-A kko r vegyél nekem légy szíves egy fagyit!
-M iért, kisunokám?
-A zért, mert eltörtem a szemüvegedet!

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

/ /
„Őseinket felhozád 

Kárpát szent bércére...”
A  honfoglalás 

1100- évfordulója 
ünnepségsorozatá
nak meghatóan 
szép elindítója volt 
a Magyar Nemzeti 
Múzeum „Őseinket 
felhozád...” idézet
tel fémjelzett kiállí
tása a honfoglaló 
magyarság viszon
tagságos útjáról és 
megérkezéséről. Le
hel kürtjének hang
ja  és a Himnusz sorai indított vissza a régmúltba, ezer
egyszáz év fennmaradt emlékei közé. Reprezentatív kiál
lítás az új hazában letelepedő eleinkről, végleges hazát 
kialakító őseink életéről, társadalmáról, művészetéről, a 
korok változásával, alakulásával formálódó ország te
lepülések arculatáról. Eleink életét bemutató ezredéves 
kiállítás anyagát gazdagította az elmúlt száz esztendő 
számos ásatása, régészeti feltárása, pl. a honfoglalásko
ri magyar temetőből származó leletegyüttes -  a bodrog
közi Karos határából. Először látható a honfoglaláskori 
leletanyag teljességében a megújhodott Magyar Nemzeti 
M úzeum termeiben.

A  rekonstrukció részben készült el, de m ár így is a 
kupolaterem és a díszterem teljes szépségében fogadja 
a kincsek és a m últ iránt érdeklődőket. A z első m últ- 
bavezető érdekesség a kupola alatt felállított nemez
jurta, melyhez hasonlóban lakhattak őseink. A  „be
rendezett” jurta eleink lakáskultúrájáról tesz tanúsá
got. Színpompás szőnyegek mellett fegyvereik is itt 
kaptak helyet. A  teremben felállított férfi és asszony öl
tözete az ásatások alkalmából előkerült leletek alap
já n  készült. (Jó gondolata a rendezőnek, hogy a kupo

laterem falán részletes térkép mutatja a hon
foglaláskori feltárt lelőhelyeket az ország területén.) 
Gazdag anyag látható férfi fegyverövből, tarsolyle
mezből, veretes szablyából, íjtartó tegezből: az öltözet 
díszessége is mutatta, hogy rangos ember viselhette. A z 
előkelőségek, vezérek, nemzetségfők tárgyi emlékei vit
rinekben láthatók.

Tájegységenként látható tíz évszázad magyarságá
nak életformája, viseleti és használati tárgyak, a mél
tóságjelvények. A z aranyozott ezüstveretekkel díszített 
női csizmák gazdag anyagi kultúra mutatói éppen 
úgy, m int az asszonyi viselet jellegzetes tartozéka, az 
aranyból-ezüstből készült hajfonatkorongok, melyek
nek bizonyos bajelhárító jelentőséget is tulajdonítot
tak. Férfiaknál a ló harci eszköz, az asszonyoknál 
szórakozás, „divat-elegancia”. Sokkal díszesebbek lo
vaik szerszámai is. A  díszítés állatábrázolás, növényi 
ornamentika. Nagyon szép mellkeresztek is láthatók. 
Gazdag leletanyagban a Tiszántúl és Erdély is. Itt is 
sok a sírokban a művészi mellkereszt. Fejlett az 
ötvöstechnikájuk, a tárgyak motívumgazdagsága. 
Formájuk, mintázatuk azonos, de a szegények óno
zott bronz ékszereket hordtak, a jobbm ódúak aranyo
zott ezüstöt.

A  kovácsmesterek lószerszámai a korabeli vaskohá
szat remekei, erről tanúskodnak a berakásos kengyelek, 
a vasból készült tarsolylemez. Úgy tűnik, a kovácsmes
terség vasmesterség is szervezett irányítással folyt. A  tar
solylemezeket a legnagyobb méltóság kifejezőjének tar
tották. Egy sír csontváza mellett a méltóságát kifejező 
veretes övék, díszek, tegez, s a lovas hátaslova is felszer- 
számozva, eledelcsomag maradványai. Tegezfedél ro
vásírással. A z 1834 óta előkerült leletek színe-java. A  
honfoglaló magyarok régészeti anyagának legjellemzőbb 
részeit látványos kép mutatja be. A  honszerzők életét -  
előkelőség középréteg-köznép-szolgálók -  mindennap
jait, „társadalmi életét” jó l követhetjük a tartalmas 
összeállításban. A  kiállítás december 31-ig tekinthető 
meg.

Sebeiken Pálma

F I A T A L  

Állj meg, ember!
Thvaly, hozzá nem értésemre hivatkozva, a 

felelőtlen „majd esetleg jövőre” ígéretével sikerült ki
bújnom a feladat alól. Bár idén sem vagyok szakava
tottabb, most mégis megpróbálkozom e híradással.

Pontosan azért, ami miatt olyan nehéz megszül
nöm: tomboló zajtengerben ülve vágyom egy kis bé
kességre. Ehelyett itt van nekem a főváros dübörgése, 
kiabálás, repülőinvázió, telefoncsörgés, a közeli 
sportpályáról zárt ablakon keresztül is tájékoztat a 
hangosbemondó, és most még egy autóriasztó is vij
jog. Elnyomja az egyetlen fülemnek kívánatos hang
forrást: a kis feketerigó énekét.

Nem csoda, hogy zakatol az agymik, türelmetlenek, 
rosszkedvűek vagyunk. Körülöttünk minden, minden
ki rohan, tele van feszültséggel. Muszáj egy csöppnyit 
megállni, erőt gyűjteni, különben félő: tönkremegy a

O K N A___ K
családi életem, széthullanak a munkahelyi, baráti 
kapcsolataim, ezek nélkül pedig nem több az életem, 
mint vegetáció.

A Tfeológián volt most egy ilyen „megálló . Az utol
só áprilisi csütörtökön, szokásos esti áhítatunk olyan 
zenés áhítattá alakult át, amelyben külön-külön, még
is együttesen álltunk ki Isten-dicséretre. Az Egyház
zenei Tánszék ösztönzése nyomán készültek orgonis
táink, a fúvósok, kis kamaraegyüttesünk, a Liturgikus 
Ének Szeminárium, és ígéretesen éledező énekka
runk. Nem koncert volt, hanem közös imádság azon a 
nyelven, melyet maga Isten teremtett meg. Lehe
tőség, hogy színe elé álljunk örömeinkkel, bajainkkal, 
kérdéseinkkel, bűntudatunkkal. Erre hívogatott min
den megfáradtat, békességre vágyót a zuglói templom 
nyitott ajtaja. Tímáraink: Finta Gergely, Csorba István, 
Trajtler Gábor, Johann Gyula áldozatos munkája nyo-

mán- S.B.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa pályázatot hirdet 
gyermekek és fiatalok nyári programjai 

(táborozások, táborozási jellegű és egyéb szabadidős programok) 
megszervezésének támogatására

A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek és a fia
talok nyári szabadidős tevékenységi formáinak fejlesztésé
hez.

A pályázat során nem kaphat támogatást profitérdekelt
ségű gazdasági társaság és magánszemély.

A pályázatnak tartalmaznia kell
-  a program előzményeinek és koncepciójának, működé

sének és tevékenységének rövid leírását;
-  a program költségvetését, külön feltüntetve a pályázó 

rendelkezésére álló saját és más támogatásból származó for
rás mértékét;

-  a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, számla
számát, képviselőjének nevét, értesítési címét, telefonszá
mát, valamint a program szakmai vezetőjének nevét;

-  az igényelt támogatás összegét.
A pályázatot adatlapon kell benyújtani, amelyet a Gyer

mek és Ifjúsági Alapprogram Thnácsának Titkárságától le
het levélben, telefaxon (06 1 268 3182) vagy telefonon (06 1 
268 3186) igényelni. A titkárság az adatlapot 200 forintos 
utánvételi díjjal megküldi.

Azon pályázókkal, akik a tanács döntése alapján támoga
tásban részesülnek, a tanács titkársága támogatási szerző
dést köt, amelyben meghatározza a pályázatot elnyerő köte
lezettségeit. A támogatás nem használható fel beruházási és 
felújítási költségek fedezésére.

A pályázatok támogatására a Gyermek és Ifjúsági Alap
program Tanácsa összesen legfeljebb 80 millió forintot for
dít.

A pályázatok benyújtásának határideje 1996. június 3. A pá
lyázat benyújtásakor igazolni kell a 800 forint pályázati díj 
befizetését. A benyújtási határidőt úgy kell megtartani, hogy 
a pályázat 1996. június 3-án 16 óráig beérkezzen.

A pályázatok támogatásáról szakértői testület javaslata 
alapján a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa 1996. 
június 20-ig dönt. A pályázat eredményét a sajtóban közzé
teszi, s valamennyi pályázót értesíti döntéséről.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 
Tanácsa pályázatot hirdet 

gyermek- és ifjúsági, valamint 
a gyermek- és ifjúsági korosztályokat 

támogató szervezetek 
vezető- és önkéntesképzésének 

támogatására
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a szervezetek vezetői 

és önkéntesei általános és szervezetspecifikus képzési rend
szerének kialakításához, a szervezetek képzési együttműkö
déséhez, elsősorban a szervezeti eljárások és az érdekképvi
seleti funkciók betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítá
sa, készségek és attitűdök fejlesztésre terén.

A pályázat során támogatást igényelhet bármely olyan bí
rósági nyüvántartásba vett

-  társadalmi szervezet, amely alapszabálya szerint első
sorban a gyermek- és ifjúsági korosztályokból toborozza tag
jait vagy

-  társadalmi szervezet, amely alapszabálya szerint a gyer
mek- és ifjúsági korosztályok támogatását tűzi ki célul;

-  társadalmi szervezet, alapítvány, egyház, fejekezet, köz
hasznú társaság, amely gyermek- és ifjúsági szervezetek, va
lamint a gyermek- és ifjúsági korosztályokat támogató szer
vezetek vezetőinek és önkénteseinek képzését vállalja.

A pályázatnak tartalmaznia kell
-  a képzés tematikáját, programját és részletes költségve

tését;
-  a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, számla

számát, alapszabályát, bírósági nyilvántartásba vételének há
rom hónaposnál nem régebbi igazolását, képviselőjének ne
vét, értesítési címét, telefonszámát, valamint a képzési prog
ram szakmai vezetőjének nevét;

-  az igényelt támogatás összegét.
A pályázatot adatlapon kell benyújtani, amelyet a Gyer

mek és Ifjúsági Alapprogram Thnácsának Titkárságától le
het levélben, telefaxon (06 1 268 3182) vagy telefonon (06 1 
268 3186) igényelni. A titkárság az adatlapot 200 forintos 
utánvételi díjjal megküldi.

Azon pályázatok élveznek előnyt, amelyek
-  több szervezet integrált, majd differenciált képzését kí

vánják megvalósítani; a több szervezet együttműködésében 
benyújtott pályázathoz mellékelni kell a résztvevő szerveze
tek szándéknyilatkozatát a program közös megvalósítására;

-  a képzési programban már rendelkezésre álló nemzet
közi tapasztalatokat használnak fel;

-  a képzés tapasztalatai alapján vállalják adaptálható kép
zési segédanyagok elkészítését és közreadását.

Azon pályázókkal, akik a tanács döntése alapján támoga
tásban részesülnek, a tanács titkársága támogatási szerző
dést köt, amelyben meghatározza a pályázatot elnyerő köte
lezettségeit. A támogatás nem használható fel beruházási és 
felújítási költségek fedezésére.

A pályázatok támogatására a Gyermek és Ifjúsági Alap
program összesen legfeljebb 40 millió forintot fordít.

A pályázatok benyújtásának határideje 1996. június 3. A 
pályázat benyújtásakor igazolni kell a 800 forint pályázati 
díj befizetését. A benyújtási határidőt úgy kell megtartani, 
hogy a pályázat 1996. június 3-án 16 óráig beérkezzen.

A pályázatok támogatásáról szakértői testület javaslata 
alapján a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Thnácsa 1996. 
július 1-jéig dönt. A pályázat eredményét a sajtóban közzé
teszi, s valamennyi pályázót értesíti döntéséről.

Mindkét pályázatot az alábbi címre kell postán vagy sze
mélyesen eljuttatni:

Gyermek és If júsági Alapprogram Thnácsának Titkársága
1054 Budapest Kossuth tér 2-4.

EGY NEMZETKÖZI, ÚJ EGYHÁZI LEXIKON

A szektákról
Világszínvonalon is rangos, patinás, főként a protes

táns hittudomány részéről elismert és mérvadó régi 
cég a Vandenhoeck & Ruprecht könyvkiadó Göttin- 
genben. E város hírneves egyetemére már évszázadok
kal ezelőtt szép számmal mentek tanulni magyar pré
dikátorok is, főként evangélikusok. Átdolgozott, 
bővített s így újnak nevezhető 3. kiadásban jelent meg 
ebben az évben Evangelisches Kirchenlexikon -juk ne
gyedik, záró kötete, mely a megelőzőkkel messze
menően átfogó képet nyújt hitről, teológiáról, egyhá
zakról, egyáltalán vallásról, s az e témákhoz kapcsoló
dó tudományokról, például történelmi, társadalmi és 
lélektani párhuzamokról. (Ha ezeket nem méltatjuk 
figyelemre, akkor így vagy úgy, de a föld fölött próbá
lunk járni, ami bizony hitbelileg is nyaktörő s alapjá
ban véve önámító kísérlet: szenteskedés, mely okkal 
kelt visszatetszést, taszító hatást.)

Szaktudósok serege dolgozott ezeken a vaskos, kül
sőleg is igényes megjelenésű köteteken, rendkívüli 
műgonddal: összesen mintegy 3000 nagy formátumú 
oldalon tájékoztatnak mélyrehatóan, kritikai alapos
sággal. Jó, ha ebbe a szellemi-lelki kincstárba nem 
csupán lelkészek tekintenek bele. Az elfogulatlan tájé
kozottság egyre nélkülözhetetlenebb érték vallásilag- 
kegyességileg is zűrzavaros korunkban. Aki hit dolgá
ban megreked, mondjuk, serdülő szinten, az 
könnyebben kerülhet válságba, s kevésbé tud a má
ban hiteles hitvallóként élni. Szektás vagy szektoid 
(= szektaszerű, szektás ízű) csoportokba, mozgalmak
ba is hamarabb belecsábul, főként, ha belső világa bi
zonytalan, támasz nélküli s elvakítható. Lexikonunk 
mindhárom erről szóló hasábja el sem férne lapunk 
keretében, így kiemelünk belőle, ha kell, oldott átírás
ban, érdekes és szemnyitogató közléseket, megállapí
tásokat.

A latin secta szó valamely irányzat vagy tan 
„követőit” jelentette, bíráló mellékíz nélkül; ezzel 
megegyező jelentésű a haeresis, amelynek pontos gö
rög megfelelőjét pl. ApCsel 5,17-ben és 15,5-ben a 
„párt” szóval fordítja Bibliánk, 24,5 és 28,22 esetében 
viszont -  nem ok nélkül -  „irányzatának. Pál apostol
nál azonban (lK or 11,19; Gál 5,20) már elmarasztaló 
értelmű: „szakadás”, ill. „pártoskodás”. A  latin szóból 
lett aztán a haereticus= szakadár, s magyarul ebből 
„eredt” az „eretnek”. Jelen sorainkban inkább az ide 
tartozó kétes értékű jelenségekkel foglalkozunk ke
gyességgyógyászati, illetve rriegelőzési célból.

A  szekta pontos meghatározása vitatott. Fő 
jellemzője az elkülönülés. Hozzáfűzhetjük: ez lehet 
„diszkrét”, nem hivatalos, nem hangos, de a csendes 
meghúzódás jobb „beltérítési” lehetőségekre is irá
nyulhat, s leplezhet kirívó visszásságokat. Mondjuk, 
egy világszerte terjeszkedő kegyességi mozgalom, 
mint pl. a fundamentalizmus, mely kétségtelen értékei 
mellett szektoid vonásokról is árulkodik, ennek 
megfelelően olykor súlyosan negatív következmé
nyekkel, megmarad az adott egyház keretében -  és 
mintha annak egészét szeretné „átmisszionálni” a sa
ját képére és hasonlatossagára, ám mindezt „az igazi 
evangélium” jelszavával (s jókora öntúlbecsüléssel).

A szektaféléket többe-kevésbé jellemzi: valamilyen 
különleges tan, sajat irodalom, s ebben is nagy tekin
téllyel lépnek föl a vezérek, akik körül személyi kul
tusz alakul ki, saját rítusok, gyakran embertelen szigor, 
a tagok totális ellenőrzése, függőségbe szorítása, fö
lénytudat, abszolútságigény nagy belső nyomással, lel
ki megfélemlítéssel, mintha valami üdvmonopólium  
birtokában volnának. Ha számbelileg növekednek, 
azt igazolásuknak tekintik, holott ilyesmi a szenvedé
lyes fanatizmus és manipuláció eredménye is lehet. 
Tágjaik közt sokan tiszteletreméltóak, csak éppen va
kok közösségi torzulásaik észrevételére, vagy gyávák 
azok szóvátételére. De jó lenne, ha egyházunknak 
nem volnának ilyen gondjai!

Dr. Bodrog Miklós
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AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰLÉSE
át kitevő financiális támogatást(Folytatás az 1. oldalról) 

egyharmadát meghaladja. Nem 
tartható sokáig az az álláspont, 
hogy a nagyobb gyülekezetek a ki
sebbeket ne segítsék. Ezzel függ 
össze az a valós felismerés, hogy az 
üresedésben lévő lelkészi állások 
90%-ban csak további központi tá
mogatással tölthetők be megfelelő 
számú lelkészi utánpótlás jelent
kezése esetén...

Miután a hitoktatásra jelent
kező tanulók száma az előző évi
hez képest nem növekedett, így az
zal sem lehet számolni, hogy az 
óradíjból származó többlet-bevé
tel a lelkész jövedelmét jelentősen 
kiegészítené. A ténylegesen be
tölthető lelkészi állások száma 
egyházkerületünkben a természe
tes nyugdíjazás következtében 
megüresedő gyülekezetek számba
vételén kívül 10 alatt van.

A lelkészhiány tovább nehezíti a 
betöltendő lelkészi állások rende
zését és a szolgálat folyamatossá
gának biztosítását. Lassan javuló 
tendenciával kell számolnunk.

Zsinatunk által a gyülekezeti 
közgyűlés túlhangsúlyozásának el
lentételezésére javaslom, hogy a 
nagyvárosi 2000 léleknél nagyobb 
e g y h á z k ö z s é g e k b e n  
képviselőtestületeket hozzunk lét
re. Ezt a jelenlegi törvény is bizto
sítja. Meggyőződésem azonban, 
hogy egyházunk életével kapcsola
tos érdemi döntéseket a presbité
riumokban lehet jól előkészíteni és 
meghozni.

A z iskolákról: A már működő 
soproni, nyíregyházi és győri gim
náziumok mellett ez év július 1-től 
a soproni Egészségügyi Szakkö
zépiskolát és a Hunyadi utcai Álta
lános Iskolát egyházi működés 
mellett újra indítjuk. A nyíregyhá
zi Bessenyei György Pedagógiai 
Főiskola hittan szakot indít Teoló
giai Akadémiánkkal történt meg
állapodás alapján...

Ebben az évben iskoláink mű
ködését nehezíti az a tény, hogy a 
művelődési tárca közoktatási 
megállapodásoknak megfelelő, 
az iskolák összköltségének 3S%-

mai napig sem biztosította, 
amely egyházunkban 35 millió 
forint többletkiadást vont maga 
után.

Azt reméljük, hogy a legutóbbi 
kormányszintű tárgyalások ered
ményeként a szóban forgó összeg 
pótlólag átutalásra kerül.

Gondot jelent iskoláink működ
tetésénél az evangélikus tanárok 
hiánya, általában a jól felkészült 
pedagógusok más pályára történő 
távozása...

A  lelkészvizsgáknál új lehetőség
ként jelenik meg a lelkészvizsga 
előtti időszakban a jelöltek igehir
detési bemutatkozása a böjti 
időszakban a budavári gyülekezet

alkalmain. Ezen a püspök is jelen 
van.

Jelentésének befejezéseként emlí
tette meg a püspök, hogy a jelölőbi
zottság és a presbitérium által elfo
gadott lista alapján ez a közgyűlés 
választja meg az új tisztségviselőket. 
Délután az új presbitérium megala
kul és a további választási feladatait 
látja el.

A  szavazatok összeszámlálása 
alatt a közgyűlés részletesen megtár
gyalta a püspöki jelentést, sok más 
kérdésre is feleletet kaptak a 
résztvevők, majd a választási ered
mények bejelentése után az új tiszt
ségviselők letették az esküt.

A  megválasztottak névsorát alább 
közöljük.

,  MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK
AZ ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLETBEN

Egy ház kerületi főjegyző,
lelkészi, püspökhelyettes: 
Egyházkerületi főjegyző, világi,

Lábossá L^jos esperes Tatabánya

felügyelőhelyettes: Benczúr László
Egyházkerületi jegyző, lelkészi: Zügn Tamás esperes Körmend
Egyházkerületi jegyző, világi: Dr. Giyneus Tamás Budapest
Egyházkerületi ügyész: Dr. Török Gábor jogtanácsos Budapest
Egyházkerületi pénztáros: Szemerei Zoltán főpénztáros Budapest
Egyházkerületi tanács lelkészi tagja: Balicza Iván lelkész Budapest

Bencze András lelkész Székesfehérvár
Fatalin Helga lelkész Bük
Hafenscher Károly lelkész Budapest

póttag: Laborczi Géza lelkész Nyíregyháza
Magyar László lelkész Nyíregyháza
Kiss Miklós lelkész Mosonmagyaróvár
Vető István lelkész Alsóság

Egyházkerületi tanács világi tagja: Csepregi Béla Recsk
Dr. Endrefiy Ildikó Nyíregyháza
Dr. Meskó László Miskolc
Szemerei Tamás Sopron

póttag: Dr. Kováts Ilona Balassagyarmat
Dr. Szabó Dénes Gyöngyös
Veczán Zoltán Nyíregyháza
Dr. Weltler János Veszprém

Lelkészképesítő bizottsági tag: Balicza Iván lelkész Budapest
Bálintné Varsányi Vilma lelkész Budapest
Bence Imre lelkész Bakonycseraye
Csepregi András lelkész Budapest
Fehér Károly lelkész Szombathely
Hafenscher Károly lelkész Budapest

póttag: Fatalin Helga lelkész Bük
Sárkány Tibor esperes Miskolc

Egyházkerületi számvevőszéki elnök: Kalácska Béla esperes Balassagyarmat
Egyházkerületi számvevőszéki elnökh.: Dr. Novák Elek GySr
Egyházkerületi számvevőszéki tag: De Deák Andrásné Budapest

Dr. Jász Klára Budapest
Rezes sy Miklósné Budapest
Zsugyel János Miskolc

GAS kerületi előadója: Bálint László esperes Budapest
Diakóniai Osztály Tanácsának tagja: Bozorády Zoltán esperes Nyíregyháza

Csizmazia Sándor lelkész Budapest
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Iskolaügy Nyíregyházán
Nyilatkozatot tett közzé a Nyír

egyházi Evangélikus Gyülekezet 
Presbitériuma, dr. Endreffy Ildikó, 
összgyülekezeti felügyelő, és 
Laborczi Géza igazgató-lelkész ja
vaslatára. A  dokumentum az 
Evangélikus Egyház és a helyi gyü
lekezet által kialakítandó átfogó 
oktatási koncepció elfogadását 
szorgalmazza, melyben az óvodá
tól az általános iskolán át az érett
ségiig -  kollégiummal -  járulna 
hozzá az evangélikusság a helyi 
oktatás-nevelés programjához. Áz 
állásfoglalás apropóját -  egyebek 
közt -  az adta, hogy egy, a Városi 
Közgyűlés által -  gazdasági okok
ból -  megszüntetésre ítélt önkor
mányzati általános iskola tantestü
lete, igazgatójukon keresztül az 
evangélikus gyülekezet vezetősé
géhez fordult azzal a kérdéssel, 
volna-e lehetőség az iskola -  evan
gélikus általános iskolaként -  való 
további működésére. Egy pár nap
pal később összehívott szülői érte
kezleten a jelenlévők -  több mint 
háromszáz ember -  csaknem száz 
százaléka szintén az egyházivá vá
lást tartotta kívánatosabbnak a

megszüntetés, illetőleg a tanulók 
más önkormányzati iskolákba 
történő szétosztása helyett.

Laborczi Géza igazgató-lelkész 
Csabai Lászlóné polgármester
asszonynál tett látogatása után ja
vaslatot tett az egyházközség és a 
városi önkormányzat közti tárgya
lások megkezdésére arról, hogy 
milyen körülmények között, mi
lyen feltételekkel, illetve melyik 
épületben tudná vállalni az egyház 
a működtetést. A  gyülekezet 
képviselőtestülete április 21-én 
tartott rendkívüli ülésén azt a ha
tározatot fogadta el, miszerint a 
volt evangélikus elemi iskola 
épületéről a továbbiakban sem kí
vánnak lemondani.

B.I.

SPORTNAP HARTAN
Evangélikus Lelkészek Or

szágos Erőnléti Bajnoksága 
(Sportnap) Hartán 1996. júni
us 1-jén. Nyolc órakor 
gyülekező a Templom téren, ne
vezések leadása. Kilenc órakor 
áhítat (magyar, német nyel
ven), kiállítás megnyitása fél 
tízkor (9 óra 30 perc). A ver
seny kezdete: súlyemelés 
fekvenyomásban, futás, evezés, 
labdarúgás.

12-14 J0-ig ebéd.
16.30-tói eredményhirdetés a 

Templom téren, utána kulturá
lis műsor.

Mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk.

A szervezőbizottság

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 5. ÖKUMENIKUS
ÜNNEPE

A DON BOSCO ISKOLA, A RÁDAI KOLLÉGIUM 
AZ ÚJPESTI BAPTISTA TEMPLOM UTÁN ÚJRA 
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Ot év munkája mérlegen

A M agyar Ökumenikus Szeretetszolgálat közgyűlése

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat 1996. április 25-én tar
totta meg ez évi közgyűlését, ame
lyen az alapító és pártoló tagok 
képviselői mellett idén is részt vet
tek a Szeretetszolgálat munkáját 
támogató Nemzetközi Védnökség 
vezetői.

A Diakonisches Werk der Evan
gelischen Kirche in Deutschland, 
német protestáns Szeretetszolgá
lat elnöke, Jörgen Gohde lelkész 
köszöntését Hanspeter Petersen, 
osztályvezető adta át és köszöntöt
te a megjelenteket.

Kiemelte, hogy a magyarországi 
egyházak az Ökumenikus Szere
tetszolgálat munkájával hatalmas 
tőkét mondhatnak magukénak, 
amelyet közösen kamatoztathat
nak. A diakónia az élet megnyilvá
nulását jelenti, akkor életképes, ha 
az egyház talajából sarjad. Ezeket 
a gyökereket ápolni és nagyra nö
veszteni, ez az egyházak felelős
sége. Petersen lelkész örömének 
adott hangot, hogy Magyarorszá
gon az egyházak ökumenikus ala
pon is végzik a diakóniát. Az alap 
megvan tehát, a következő lépés a 
konszolidálás szakasza. Megtisz
teltetésnek érzi, hogy ebben a

munkában szervezetük tanácsok
kal segítheti a Szeretetszolgálatot, 
de a munka elvégzése a magyar 
szervezet feladata. A közgyűlés 
feladatát abban látja, hogy egymás 
kezét megfogva, szorosan együtt 
végezzük el a teendőket.

Jörgen Thomsen a Danchurch- 
aid (dán egyházi segélyszervezet) 
program-koordinátora elmondot
ta, hogy meghívása és részvétele 
erre az alkalomra annál is inkább 
örömmel töltötte el, mert szerve
zetük is a napokban tartja ez évi 
közgyűlését. Fontos és lelkesítő 
pillanatnak nevezve az összejöve
telt, hangsúlyozta, hogy ötéves föl
építési szakasz áll az Ökumenikus 
Szeretetszolgálat mögött. Meg
könnyíti a két szervezet közötti 
együttműködést a magyar partner 
fiatal, energikus, nagyon emberi, 
és humorral megáldott munkatársi 
közössége, amely vonásokat a dán 
szervezet külön is értékel. Hang
súlyozta, hogy elérkezett az idő a 
kapcsolatok hosszabb távú kialakí
tására, és az elmúlt napok megbe
szélései megmutatták a lehetséges 
irányokat.

A napirend további pontjait
-  a Magyar Ökumenikus Szere

tetszolgálat 1995. évi munkájáról 
szóló jelentést, amelyet Lehel Lász
ló.lelkész-igazgató mutatott be,

-  a Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat Alapítvány 1995. évi 
tevékenységét dr. Szentgyörgyvölgyi 
Péter kuratóriumi elnök előter
jesztésében,

- é s  Szemerei Zoltán Igazgató 
Tanácsi tag ismertetését a Szere
tetszolgálat 1995. évi pénzügyi be
számolójáról és 1996. évi költség- 
vetési tervezetéről -  a közgyűlés 
tagjai egyhangúan elfogadták.

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat Alapítvány Kuratóriu
mának hároméves mandátuma le
jártával ismételten újraválasztották 
a tagokat. Csiszár Ferencet, a Ma
gyar Televízió Vallási Stúdiójának 
vezetőjét új tagként egyhangú sza
vazással vették fel a Kuratóriumba.

Dr. Trócsányi László, az Igazgató 
Tanács tagja terjesztette be a Ma
gyar Kékkereszt Egyesület pártoló 
tagsági kérelmét. Balog Zoltán lel
kész rövid beszédében bemutatta 
a vezetése alatt álló szervezet 
munkáját. A közgyűlés döntése ér
telmében a Magyar Kékkereszt 
Egyesület pártoló tagként nyert 
felvételt.

Vietorisz József verses imái
Nyíregyházára 1753-ban érke

zett 300 család Békéscsabáról, 
Szarvasról, Mezőberényből és 
hozták magukkal papjukat Vandlik 
Mártont és tanítójukat Johanidesz 
Mártont. 1784 és 1787 között fel
építették a most is egyedüli műem
lék templomunkat. 1789-ben há
rom iskolát létesítettek templo
munk körül. 1806-ban magasabb 
szintű, professzori iskola kezdte 
meg működését, amelyet a gimná
ziumunk elődjének tekintünk. 
1861-ben ténylegesen megindult a 
gimnáziumi oktatás.

Egyházi iskolákban a tanítás 
előtt <és után is imádkoztak!. A  gim
náziumban ! az 1899/1900-as 
tanévtől kezdve verses imádsággal 
kezdődött és végződött a tanítás. 
Ezt az imát mondtuk el mi is évti
zedek múlva. Az ellenőrző kis
könyvünk fedőlapjának belső ol
dalára volt kinyomtatva. Az ügye
letes két napos közül az egyik fel
adata volt elmondani, azaz felol
vasni. A vers alatt nem szerepelt a 
szerzőjének a neve.

Évtizedek múlva Duszik Lajos 
miskolci evangélikus főesperes 
emlékezéséből tudtam meg, hogy 
ezt a két verses imát iskolánk egy
kori kiváló tanulója, majd tanára 
és igazgatója dr. Vietorisz József 
költő, műfordító írta. Duszik Lajos 
is, mint Vietorisz József, kétkezi 
munkásemberek gyerekeként ke
rültek a gimnáziumba. Vietorisz 
már tanár volt, amikor annak pad
jait 1895 és 1903 között Duszik La
jos koptatta. Diákévei alatt vezet
ték be ezt az imádságot.

Hatvan évvel ezelőtt ünnepelte 
iskolánk a gimnáziumi oktatás 75. 
évét. -1936. június 7-8-án. Az ün
nepség két szónoka dr. Vietorisz 
József és Duszik Lajos volt. Ezen 
ünnepségen avatta fel az iskola 
zászlaját Gedufy Henrik püspök, 
aki 1891, és 1896 között az iskola 
vallástanára volt. Ő száz évvel 
ezelőtt „Nyíregyháza az ezredik

évben” című monográfiájában írta 
meg Nyíregyháza történetét. Még 
ebben az évben Nyíregyházán 
parókus lelkész lett, akit 1911. má
jus 16-án a tiszai kerület püspöké
nek választottak meg. 1936-ban 
ünnepelte püspökké választásának 
25. évfordulóját. Templomunk eb
ben az évben volt 150 éves. Ez a 
három ünnep jelentette 1936-ban 
a nyíregyházi evangélikusok öröm
ünnepeit.

Ebben az évben honfoglalásunk 
1100. évét, a magyar iskola 1000. 
évét ünnepeljük. Iskolánk előd
jének, 190 évvel ezelőtti alapításá
nak megünneplésére készülünk. 
Erre az alkalomra készülve emlé
kezünk Vietorisz József verses 
imáival.

Tanítás előtt:
Bölcsességnek Atyja, adj nekünk figyel
met,
Hogy híven tanuljuk oktató szavad; 
Boldogok, kik arra szüntelen figyelnek, 
Mert a szép, igaz, jó mindig megmarad. 
Tiszta érzelemmel töltsd be szíveinket, 
Hogy szeressük azt is, ki ellenünk;
Aidd meg iskolánkat, óvjad lépteinket, 
Szeretetnek Atyja, légy s maradj velünk!

Tanítás után:
Kegyelemnek Atyja, adj erőt minékünk, 
Hogy híven kövessük buzdító szavad; 
Tedd gyümölcsözővé lelki épülésünk, 
Hadd legyen világod boldog és szabad! 
Hittel és reménnyel s tiszta szeretettel, 
add, hogy úgy haladjunk szent ösvénye
den,
Hogy példát mutatva gondolattal, tettel, 
Munkás életünkön áldásod legyen!Dr. Reményi Mihály

Új vezetők a Magyarországi Baptista Egyház élén
A Magyarországi Baptista Egyháznak az újpesti baptista templomban április 

19-20-án megtartott Szövetségi Közgyűlésén a küldöttek megválasztották új 
vezetőiket, a gyülekezetekből érkezett több száz ajánlással támogatott jelöltek kö
zül. A négyéves időszakra megválasztott dr. Almási Mihály szövetségi elnököt és 
Győri Kornél főtitkárt Katona László lelkipásztor iktatta be szolgálatába.

A most megválasztott vezetőkre hárul többek között a következő hónapokban 
a baptisták Szövetségi Közgyűlésének felhatalmazása alapján a magyarországi 
baptista misszió 150 éves fennállása kapcsán október 4-6-ig Zánkán megren
dezendő Jubileumi Napok előkészületeinek irányítása. (Békehírnök)

JÖ JJ ÉGI SZENT LANG!
(Területi evangélizáció ország szerte)

Az idei Pünkösd hétfői napján a 239. ének kérésével, imádságával 
gyülekezik össze a területi evangélizációra egyházunk népe. 

Együtt vágyódunk arra, hogy Isten Lelke munkálja a belső újulást, 
ébresszen minket és vezessen minket az igaz úton. 

Szükségünk van ara, hogy életünk Istentől új erőt nyeljen, s szüksége 
van egyházunknak a Lélek megújító munkájára.

Az alábbi helyeken lesz területi evangélizáció:
Nyíregyháza -  reggel 8.00 órától 
Kiskőrös -  reggel 9.00 órától 
Paks -  reggel 9.00 órától 
Békéscsaba -  reggel 9.00 órától 
Székesfehérvár -  reggel 9.00 órától

-  (egyben megyei találkozó is!) 
Budapest-Kelenföld -  de. 1030-tól 
Pilis -  du. fél 2-től 
Iklad -  du. fél 2-től 
Celldömölk -  du. fél 2-től

(A részletes programot a vonzáskörzetek gyülekezetei kapták meg.) 
A vonzáskörzetek gyülekezeteiből tehát minden érdeklődőt várunk az 

evangélizációra, s kérjük a testvéreinket, hogy másokat hívogatva és 
bátorítva, kapcsolódjanak be a Szentlélekért való imádkozásba is.

Tamás, a hitetlen
Amikor Jézus, feltámadása után először jelent meg az apostoloknak, 

Thmás nem volt a tanítványok között. így ő nem találkozhatott a Mester
rel. Csak társai elbeszéléseiből hallhatta meg a csodát. Ezt a történetet
János evangéliuma örökítette meg:

„Tamás pedig egy a tizenkettő kö zü l... éppen nem volt velük, amikor 
megjelent Jézus. A  többi tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az Urat.” O 
azonban ezt mondta nekik: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem 
érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalá
ra, nem hiszem. ” (Jn 20,24-25)

Ezért kapta a „hitetlen Tárnás” nevet. De Jézus megszégyenítette őt, 
amikor „nyolc nap múlva” ismét megjelent a tanítványok között Meg
állt középen és ezt mondta: Békesség néktek!” Majd Tkmáshoz fordult: 

„Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet és
tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.”

Thmás ekkor döbbent rá gyarló voltára. -  „Én Uram és én Istenem -  
szólt, és ezzel a felkiáltással bizonyította utólag született hitét. Jézus er
re a késői megtérésre felelte neki: H  _

„Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek. (Jn

A bibliai történetet olvasva, két fogalom ragadott meg, amelyek 
keresztyén voltomban számomra is meghatározók. A  békesség és a

M .Békesség néktek!” -  így köszönti a Mester a hívő tanítványokat. S ez

zel az üdvözléssel máris összekapcsolódik előttem a kettő. Hit nélkül 
nincs békesség, és békesség nélkül nem tudok elképzelni hitet.

A kételkedő embernek nem adatik meg a lelki nyugalom. Földi, halan
dó útját járva, élete nehéz pillanataiban erőt vesz rajta a kétségbeesés. 
Szabó Lőrinc fogalmazza meg ezt a békéden, hitetlenségből fakadó lel
kiállapotot:

„De szeretném, ha volna isten, 
ha volna, s úgy volna, ahogy 
a fá k  vannak, s ha itt közöttünk 
röpködnének az angyalok ”...
„Mert rettenetes, hogy az ember 
útja oly silány s oly rövid 
a földi portód a veszendő 
húson át vissza a porig."

Majd rájön a végső következtetésre. Arra, hogy hit nélkül nem lehet 
élni:

„Nem szeretek már ember lenni: 
van különb, amit képzelek 
De hit nélkül csak megaláz és 
megszégyenít a képzelet. ”

Szabó Lőrinc: A hitetlen büntetése

Nehéz ma hívőnek lenni! Az elmúlt évtizedek vallástalan és valláselle
nes nevelése, a társadalom erkölcsi lezüllesztése súlyos terhet rótt az

egyházukhoz hű emberekre. Ahogy az Úr mondta a tanítványainak: „És 
mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért". (Mt 10,22)

De próbáljuk feledni a múltat. A mára nézzünk és a jövőre. Hit nélkül 
most sem látnánk sok reményt. Zavaros társadalmunkban egysíkúvá silá- 
nyodik az emberi szemlélet. A meggazdagodás utáni hajszában elvész a lel
ki kincs, az elszegényedés állapotában a gyengék feledni hagyják őseik hitét.

Pedig a hit ajándék. A hit kegyelem. Nem látni és mégis hinni: ez a 
csoda! A templomrombolások, temetőgyalázások idején hinni a kegye
letben, a gonoszságok között hinni a jóságban, 

a gyász bánatában remélni a feltámadást, 
a gyűlölet fullánkjai ellen szétárasztani a szeretet melegét!
Az önzések és hántások rideg világában keresni az emberséget!
A gyengék felé kitárni segítő kezünket, 
az elesetteket felemelni magunk mellé!
Szeretni! Békességben élni! Hinni!

Ahogy a pap-költő úja:

„Hinni, bűnbeesésben, melyből karácsony lesz, Krisztus és kereszt, ... 
Hinni a nagy Célban, mely magához húz, mágnesez mindeneket: 
bűnt, erényt, bánatot, örömet, éj, napot, folyót, embereket, 
millió hajszálgyökérrel élni a mérhetetlen Mindenben, 
millió köldökzsinórral élni a nagy teremtő Istenben: 
hinni!!”

Hogy ne váljunk hitetlen Tamásokká!
(Mécs László: Hinui) 

Lenhardtné Bertalan Emma



Evangélikus Élet 1996. május 19.

NAPRÓL NAPRA
Halld meg, Uram, hívó hangomat! Zsolt 27,7 
Krisztus mondja: Én pedig, ha felemeltetem a 

földről, magamhoz vonzok mindeneket. Jn 12,32

VASÁRNAP Boldogok, akik éheznek és szomjaznak 
az igazságra, mert ők megelégíttetnek. Mt 5,6 (Jer 
9,23, Jn 15,26-16,4, Ef 3,14-21, Zsolt 131, Mt 
10,29-33). Talán ez az egészséges, csillapíthatatlan 
lelki étvágy az igazi keresztyén élet legnagyobb tit
ka. Az Úr újra és újra táplálja az éhezőt. Vajon nem 
azért fejlődünk lassan a lelki életben, mert csillapo
dott az étvágyunk? Nem elég, ha elsiratjuk a múlt 
bűneit, éheznünk kell az eljövendő igazságra!

HÉTFŐ A szeretet tehát a törvény betöltése: Róm 
13,10 (Zsolt 119,165, Jn 14,15-19, lTim 6,11-16). 
Jézusnak akarok élni, aki szeretetből meghalt és fel
támadt értem. Az iránta való szeretet az én törvé
nyem, és azt parancsolja, hogy azt cselekedjem, ami 
az Ő akaratának tetszik. A Krisztus iránti szeretet 
által Isten törvénye van a szívembe írva. •

KEDD Jézus Krisztus mondja: Ti tehát így imád
kozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szen
teltessék meg a te neved. Mt 6,9 (Ézs 63,16, Lk 
12,8-12, lTim 6,17-21). Jézus felszabadít bennün
ket az Isten előtti zavartságunkból, biztat, hogy úgy 
szólítsuk meg Őt, mint a gyermekek édesapjukat, hi
szen Ő, mint Atya gondoskodik rólunk, bűnbocsátó 
kegyelmével hozzánk hajol, napról-napra érezhet
jük mentő Atyai szeretetét.

SZERDA Én, az Úr vagyok a te Istened. Nem is
merhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, 
csak én. Hós 13,4 (Ef 4,5-6, Róm 8, 26-30, 2Tim 
1,1-12). Annyira megszokjuk bálványainkat, hogy 
sokszor észre sem vesszük, hogy Istent kiszorítják az

életünkből. De aki tudja, hogy a mi Istenünk kisza
badított megkötözöttségünkből, még a halál rabsá 
gából is a Krisztus által, az megtanul beszélgetni, és 
együtt élni az Úrral, mert tudja, hogy övé a hatalom 
mennyen és földön.

CSÜTÖRTÖK Jöjjön el a te országod. Mt 6,10 (Ézs 
9,6, Jn 7,37-39, 2Tim 1,13-18). Isten országa közel 
jött Jézus Krisztusban, és terjed ezen a világon min
denütt, ahol az evangéliumot hirdetik és őt követik. 
Áradjon rajtunk keresztül is az örömhír, hogy minél 
többen eljussanak a kegyelem országába.

PÉNTEK Mindennapi kenyerünket add meg ne
künk ma. Mt 6,11 (lKir 17,16, Zsid 11,32—40,.2Tim 
2,1-13). „Isten meg akarja nekünk mutatni, hogy 
törődik minden bajunkkal, és hűségesen gondosko- 

. dik múlandó táplálékunkról is. És jóllehet ezt 
bőségesen adja és megőrzi, még az istenteleneknek 
és gazembereknek is, mégis azt kívánja, hogy imád
kozzunk érte, mégpedig azért, hogy észrevegyük, 
hogy az Ő kezéből kapjuk, és megérezzük benne 
atyai jóságát.” (Luther M.: A Nagy Káté)

SZOMBAT Pál írja Timóteusnak: De te maradj meg 
abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, 
tudván, kitől tanultad, mivel gyermekségedtől isme
red a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged 
az üdvösségre a Jézus Krisztusba vetett hit által. 
2Tim 3,14-15 (Józs 1,8, Ézs 41,17-20, 2Tim 
2,14-26). Óriási kincs van a kezünkben, az Isten igé
je, amely bölccsé tesz az üdvösségre és bizonyossá, 
hogy Krisztus által a mennyei Atyának vagyunk 
gyermekei, szeretett gyermekei, akik bűnbocsánatot 
nyertünk, és fenntartott helyünk van az örökkévaló
ságban.

Kondor Péter

Q y ó g y m ó d o k .
lK or 4,16

A VASÁRNAP IGÉJE
EMBERFÉLELEM HELYETT ISTENFÉLELEM

-  Miért büntet engem Isten? 
Sok keresztyén fakad ki így baj
ban, nyomorúságban. Ennek oka, 
hogy nem ismerjük igazán Istent, 
és megütközünk, ha nem a ma
gunk képzelte sima úton vezet, és 
nem ismerjük módszereit, gyógy
módjait.

Hitrejutás után megszületik az 
új ember, a „belső ember”. Elindul 
a belső ember élete. Isten célja, 
hogy ez a belső ember erősödjön. 
Hogyan végzi ezt Isten? 2Kor 4,ló
ban a külső ember megromlásánál 
általában a betegségekre, az öre
gedésre gondolunk. Erről is szó 
van. De tudod-e már azt, hogy 
külső embered megromlása éppen 
a belső ember megerősödéséért 
történik. Tudnunk kellene, hogy 
belső emberünk erősödését ponto
san a saját érintetlen, erős, szívós, 
külső emberünk gátolja.

Egy betegségnél az orvosok 
többféle kúrát, kezelést adhatnak. 
Van gyógyszeres, van műtéti keze
lés stb. Belső emberünk erősödé
sét is Isten sokféleképp végzi. Azt

jól tudjuk, hogy a hitet, az új életet 
mi táplálja: imádság, igeolvasás, 
igehallgatás, gyülekezet. Ezeken 
át sok áldást kapunk, és életbevá
góan szükségesek a hitbeli fejlő
déshez (lP t 2,2). De talán mind
ezeknél fontosabb sokszor Isten 
nevelő, formáló munkája. Lehet 
sokat imádkozni, örömmel hall
gatni az igét, a gyülekezetben szol
gálni -, de a valóságos változásnál 
nélkülözhetetlen a próbatétel, a 
nevelés, fenyítés. gyógymódja 
(Zsid 12,6).

Nyilvánvaló tapasztalat, hogy 
természetünk -  pl. hiúság, anya
giasság, önzés, csak kemény ütések
re enged. A gőgös embert pl. csak 
valami súlyos megaláztatás tudja 
megtörni. A Biblia embereinek 
belső fejlődése tele van neveléssel, 
próbákkal.

Döntő kérdés, hogy van-e fogal
munk a külső és belső ember 
ellentétéről. A hit feszültséget te
remt. Amikor Jézust megismered, 
szembekerülsz családoddal, kör
nyezeteddel, akik éppen a lényeges

dolgokban másképp látnak, értékel
nek. Ezt el kell viselni! De a fő el
lenség még hátravan, és ez nem 
más, mint a saját „énem”, termé
szetem, külső emberem. A vá
gyak, szokások, tervek, az egoiz
mus, amely szemben áll az új élet
tel. -  Ha mindezt megértjük, ak
kor természetes lesz, hogy a ke
resztyén élet gyakorlatilag nem 
más, mint a külső és belső ember 
harca. Isten megkezdi a külső em
ber gyengítését, ha rá bízom ma
gam. Mit jelent ez gyakorlatban?- 
Olyasmiket ad, ami nem kellemes, 
amit magamtól sohasem kérnék -, 
de ami hasznos a hitem számára. 
Sokszor váratlanul ér sértés, vagy 
megaláztatás, amit úgy érzed - , 
„nem érdemeltél meg”. Nos ez ti
pikus eset. Luther azt mondja 
erről, hogy éppen a meg nem ér
demelt szenvedésnek nagy szere
pe van a keresztyén jellem kialakí
tásában.

Ne csüggedjünk hát, ha Isten 
gyengíti, letöri a külső emberün
ket, megszokott dolgainkat. Zúgo
lódás helyett gondoljunk Jézus 
szavaira: aki elveszti az életét én 
érettem, örök életre tartja meg azt.

Gáncs Aladár

Mt 10,29-33

Tfermészetvédők részéről nem
egyszer hangzott már el a megálla
pítás, hogy a keresztyénség túl ke
veset foglalkozik a növényekkel, 
állatokkal, pedig azok is a terem
tett világ élő részei, az élethez való 
isteni jogokkal. Az igehirdetések
ben sokkal inkább a hit, az erkölcs, 
az egyház, az ember szellemi-lelki 
élete kerül a homloktérbe. A mai 
ige kapcsán kínálkozik a megnyug
tató válasz: egyetlen veréb sem esik 
le az Atya tudta nélkül -  s ha jól be
legondolunk, azért ez jelentős 
megállapítás! A veréb helyére 
ugyanis értelemszerűen bármely 
más állat behelyettesíthető, anél
kül, hogy az ige alapvető igazsága 
csorbát szenvedne. Hogy az Újszö
vetség mégis túlnyomórészt az em
bereiddel foglalkozik, annak oka, 
hogy a legfőbb probléma gyökere 
a teremtett világon belül hem a 
természetben, hanem magában az 
emberben található, ezért a meg
oldást is itt kell keresni.

Igénk a Krisztusban adott isteni 
életmegoldás két összefüggésére 
viiátrjt rá: „nem vagyunk ismeretle
nek az Úr előtt” és „nem hiábavaló 
a fáradozásunk”. Igazi örömhír 
mindkettő. Egymástól egyre in
kább elszigetelődő mindennapi 
életünkben különös hangsúlyt kap 
egyik ének sokunk által ismert 
refrénje: „Minden elhagy, elfeled, 
Isten vég nélkül szeret”.

Senki se éljen úgy, mintha Isten 
megfeledkezett volna róla, vagy el
nézne fölötte! Még akkor sem va
gyunk elhagyatva, ha kudarcok, 
családi gondok, betegség, vagy 
gyász elviselhetetlennek látszó ter
he nyom! Nem kell félnünk annak 
komolyan vételétől, hogy Isten 
előtt még egy veréb (kutya vagy 
bogár) is számon van tartva. Ez 
nem jelenti azt, hogy tekintete, fi
gyelme túlterhelődik, sokkal in
kább azt: mindenható és mindent 
számon tartó Uram van, aki előtt 
teljes biztonságban lehetek, hiszen 
még a hajam szála is ismert 
Őelőtte.

Bátorítás ez azért is, mert nem
csak passzív elfogadója lehetek fi
gyelmes szeretetének, hanem bi
zalmammal, hitemmel bátran épít
hetek rá. A hitet gyakran így is em
legetjük: istenfélelem. Mai magyar 
társadalmunkban, sőt az egész vi
lágon komoly egzisztenciális gon
dokkal küszködnek az emberek: 
anyagi gyengülés, bizonytalan jö
vő, munkanélküliség, növekvő ag
resszivitás, bűnözés, materiális 
életszemlélet, • könyörtelenség, 
szellemi tunyulás, lelki káosz. Van- 
e válasza egy-egy ilyen konkrét 
élethelyzetben az egyháznak, a 
Szentírásnak? Van-e bátorításunk

az ezekben érintett, szenvedő, 
vergődő felebarát számára?

A válasz egyértelmű: van! Em
berfélelem helyett istenfélelem! 
Nem embereknek, politikának és 
gazdaságnak vagyunk végső soron 
kiszolgáltatva, hanem Isten gond
viselő szeretetében élünk. Ezért 
mondja Jézus: „Ne féljetek!" Sok 
verébnél értékesebbek vagytok!

Épp ezért: nem hiábavaló a 
szolgálatunk! Mindig ingoványos 
területre merészkedik az, aki a 
teológiában a jutalom kérdéséről 
gondolkodik. Evangélikus hitünk 
szerint emberi erőnkkel semmiféle 
isteni „ellenszolgáltatást” nem ér
hetünk el. Mert nem az a fontos, 
hogy tehetség van az emberben, 
hanem hogy kegyelem van Krisz
tusban! Mégis vallom, hogy ettől 
az alaptételtől függetlenül is él 
bennem az a reménység, az az 
életérzés, hogy van valami „több
letünk” a jövőre nézve. Kiharcolni, 
kicsikarni az üdvösséget nem tud
juk -  annak odaítélése Isten hatás
körébe esik. Az „adok-kapok” já
tékba az Úr nem kényszeríthető 
bele. De: az Úr Jézus ismer min
ket. És ez elég.

Az előtt kell egykor megállítom,. 
Akinek a követésére már itt igye
keztem lábaimat ismételten ráiga
zítani. Hiszem, hogy ő nemcsak 
akkor ismert, amikor meghalt ér
tem, nemcsak most ismer, amikor 
összeteszem a kezem és imádsá
gomban átadom magam neki, ha
nem akkor is ismerni fog, amikor 
majd meg kell állnom előtte. Sze
líd szeme talán nemcsak a golgo
tái keresztről követte esendő éle
temet, hanem ítélő pillantásában 
is felfedezhetem a földi életem so
rán megtapasztalt újjáteremtő 
szeretetet. Hiszem, hogy ha nem 
is jutalomból, mert arra méltatlan 
vagyok, de szeretetből és kegye
lemből vallást fog tenni rólam az 
Atya előtt. Ezzel a hittel és re
ménységgel kiálthatunk mind
annyian a mai vasárnapon az 
egész világ imádkozó közösségé
vel együtt Jézus nevében Istenhez: 
„Halld meg, Uram, hangomat: hoz
zád kiáltok! ... Taníts engem, 
Uram, a te utadra, és vezess egyenes 
ösvényen! Amen. ”

Zügn Tamás

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Atyánk! Aki nem feledkezel 

meg a legkisebb teremtményedről sem, 
ne feledkezzél meg rólunk sem! Aki a 
Szentlélek által hitet ébresztesz és kö
zösséget kovácsolsz az emberek között, 
ne feledkezzél meg rólunk sem! Aki ér
telmet és eredményt adhatsz ke
gyelmedből minden igaz szolgálatnak 
a Te nevedért, ne feledkezzél meg ró
lunk! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. május 19.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. 
Széchey Béla; H„ Modort u. 6. de. fél 10.

marta Sándor; Pesthidegkút, | j |  Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Köszeghy Thmás; Békás
megyer, m ., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Csillaghegy, Mátyás kir. u. 31. 
de. 10; Óbuda, III., Dévai Bíró M. térde. 10. 
Bálint László; Újpest, IV., Leibstück M. u. 
36-38. de. 10. (konfirmáció) Blázy Lajos; V., 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; 
de. 11. (úrv.) dr. Szentpétery Péter; du. 6. 
Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Muntag 
Andorne; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; Vük, 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 Thmás; IX., 
Tbaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny lámás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Tamásy lám  ás; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) (konfirmáció) Ferenczy Erzsébet; du. 
6. Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Csepregi András; Budagyöngye, XH„ 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher 
Károly; Budahegyvidék, XD., Thrcsay V. u.
11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) 
Jaakko Lannikari; du. fél 7. Kőszeghy 
Tamás; XHL, Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. 
Kendeh György; Xm ., Frangepán u. 43. de. 
8. ifi. Kendeh György, XIV., Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Ihmásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Ihmásy Thmás; Pestújhely, XV, 
Thmplom tér de. 10.. Rafael József; 
Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagy
templom) de. 10. Bencze Imre; Rákos
szentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. 
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány L 
u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, 
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Thssedik tér de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákos
keresztúr, x m , Pesti út 111. de. fél 11. 
Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVII., Gá
zon Gy. u. de. 11. dr. Selmeczi János; Pest- 
szentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 11. 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
Rákóczi út 8. (ref. templom), de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest,
XIX., Hungária 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, XXII., Játék 
u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Solymár Gábor.

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 6. (EXA
UDI) VASÁRNAPON a liturgikus szín: 
fehér. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: 2Tim 2,1-16; az igehirdetés alap
igéje: Mt 10,29-33.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz. 
május 18. szombat: „Lélektől lélekig”, 
május 19. vasárnap: Áhítat Erdélyből. 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMÉNYEK

Terveink és Isten tervei
Hogyan ismerem fel, hogy Isten tervei életemben 

megegyeznek-e saját életterveimmel?
Honnan tudom meg, melyik Isten útja számomra?
Sokszor kérdeztek így fiatalok és rendszerint egy

szerű választ vártak. Ilyet nem tudtam adni, de meg
próbáltam nekik lépéseket mutatni azon az úton, 
amely Isten terveinek megismerésére vezet:

1. Add meg Istennek a jogot, hogy életedbe bele
szóljon.

2. Engedd, hogy életedet Isten beszéde formálja, 
amelyet a Bibliában találsz.

3. Keresd mindig újra a beszélgetést más keresztyé
nekkel.

4. Használd értelmedet, amit Isten adott neked.
5. Ne  ̂csinálj görcsös kérdést abból, hogy mik Isten 

tervei. Ő szabadsággal ajándékoz meg.
6. Egy tévedés még nem katasztrófa. Isten célhoz

ér veled. Neukirchenes Kalender

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK
Az Evangélium Üzenete sorozat 2. füzete megjelent: 

SCHOLZ LÁSZLÓ: ÉRTED IS, AMIT OLVASOL?
Ára: 143 Ft

29 apostoli ige a Krisztusban nyert új életről
Kapható még e sorozat 1. füzete is: SCHOLZ LÁSZLÓ: 

JÉZUSSAL EGY ASZTALNÁL Ára: 120 Ft
VENDÉGEK JÉZUS ASZTALÁNÁL 

*
Az évforduló évében második kiadásban megjelent’ 

PRŐHLE KÁROLY: LUTHER NÉGY HITVALLÁSA
Ára: 680 Ft

A keresztyén ember szabadságáról, a Kis és Nagy Káté 
valamint a Schmalkaldeni cikkek egy kötetben.
. BEINTKER-PÁLFY: KRISZTUS TANÚJA -  LUTHER 
ELETE Ára: 103 Ft

Megrendelhetők a Sajtóosztályon levélben, telefonon, 
megvásárolható Könyvesboltunkban (VIII. Üllői út 24.)

Kiadványonként 5 példányon felüli rendelésnél 10% 
kedvezményt adunk.

ÉRTELM ISÉGI KÖRÖK  
PROGRAMJAI

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt -  peda
gógusokat, egyetemistákat, teológusokat különösképpen 

is -  az
Evangélikus Értelmiségi Műhely 
legközelebbi alkalmára, amelyet 

1996. május 22-én 1830/2030 között 
tartunk a Deák téri Evangélikus Gimnázium 

dísztermében. Témánk:
VAN-E PÉNZTŐL FÜGGETLEN 
ERKÖLCS, JOG, SZABADSÁG?

Előadó:
Dr. Gidai Erzsébet, a Társadalomkutató és Előrejelző 

Intézet igazgatója 
Záró igehirdetéssel szolgál:

Zay László lelkész

A Keresztyén Értelmiségi Kör 
(Budahegyvidéki Evangélikus Egyház -  
Budapest XII., Tartsay Vilmos u. 11.) 

legközelebbi ülésén,
1996. május 20-án, hétfőn 18 óra 45 perckor 

KÉRI ÁDAM művészettörténész 
„Miért fordult el a ma művészete a keresztyénségtől?” 

címmel tart előadást
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Rendezőség.

A Magyar Lutheránus Értelmiségiek Társasága 
(MALÉT) évi közgyűlését 1996. május 23-án 17*-kor 
tartja az Óbudai Evangélikus gyülekezeti teremben, 

Bp. III. Dévai Biró Mátyás u. 1. Amennyiben a tagság 
fele nem jelenik meg, úgy 17u-kor kezdődik a már 

határozatképes második közgyűlés. 
Társaságunk tagjait és minden érdeklődőt 

szeretettel várunk.
Elnökség

t

ZENÉS ÁHÍTAT 
május 26-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban a
WEISSENBURGI 

SZENT ANDRÁS KÓRUS 
közreműködésével. 

Műsoron
Schein, Schütz, Stanley, 

Mendelssohn,'
Reda és Strawinsky motettái. 

Vezényel:
SIEGFRIED BERGEMANN 

A belépés díjtalan.

A Protestáns Közművelődési Egye
sület Lélektani Szakosztálya, mely 
nemrég választotta elnökéül dr. Bodrog 
Miklóst, legközelebbi ülését május 21- 
én, kedden 5 órától tartja az OMIKK 
Klubban: Bp. VUL Múzeum u. 17. Dr. 
Sülé Ferenc pszichiátriai o. v. főorvos 
tart előadást Egy valláspatológiai osz
tály tanulságai címmel. Szabad belépés.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája május 19-én: Imád
kozzunk azokért a szülőkért, akiknek 
gyermeke bűncselekmény áldozatává 
vált, hogy kétségbeesett fájdalmuk 
mellé ne a gyűlölet, de a megbocsátó 
szeretet is kicsírázhasson.

A Keresztény-Zsidó Társaság május 
26-án, pünkösd vasárnapján Szegeden, 
a Zsidó Hitközség Dísztermében Tfco- 
lógiai Napot tart du. 3 órai kezdettel.

CINKOTA
Május 19-én vasárnap du. 17 órakor 

a cinkotai evangélikus templomban 
egyházzenei áhítatot tartunk.

Szeretettel hívunk és várunk min
denkit.

KELENFÖLD
A külmisszió barátait várjuk május 

20-án hétfőn fél hatkor a kelenföldi ta
nácsteremben. Cím: Bp. XI., Bocskai 
u. 10.

„A Fokoláre-mozgalom és a misz- 
szió” címen tart előadást G. Minuta 
videófilmmel.

Az ELTE TTK protestáns oktatói ré
szére dr. Szűcs Ferenc teológiai pro
fesszor „Problémák és irányzatok napja
ink protestáns teológiájában” címmel 
előadást tart május 23-án 17 órakor 
Bp. VIII., Rákóczi út 5. III. emelet 
345. terem.

ÚJ TELEFONOK:
Az Iharosberényi Lelkészi Hivatal 

kapott új telefont. Hívószáma: (82) 
494-072.

' A Tengelici Lelkészi Hivatal hívó
száma: (74) 432-624.

HALÁLOZÁS
Sztehlo Mátyás ny. sámsonházi és 

büki evangélikus lelkész április 26-án, 
életének 71. évében elhunyt. Temetése 
május 2-án volt a büki temetőben, 
Ittzés János kőszegi lelkész szolgálatá
val. Sírjánál Zügn Thmás esperes bú
csúzott.

„Nékem az élet Krisztus, a meghalás 
nyereség.” Fü 1,21.

Grünvalszky Károly nyugalmazott 
józsefvárosi lelkész 1996. május 3-án 
83 éves korában hosszú szenvedés után 
elhunyt. Ibmetése május 17-én pén
teken volt a Rákoskeresztúri új köz
temetőben.

Apróhirdetés
Eladom a Révai Nagylexikon 1-21. 

kötetét és néhány régi teológiai könyvet: 
Továbbá 2 kb. 170-180 cm magas termetre

szabott, karcsú, fekete férfi öltönyt, illetve 
4 m fekete szövetet, lelkészi talárra. Tfele- 
fon.: 290-4346.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangomé mester

2 162 Őrboftyán. 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-1.75. 
Budapesti iroda;
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
félévre 91°  Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton)’ 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg As nem adunk vissza!
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ARA: 40 FT

A Lélek ezt a kettőt akarja elérni 
és megteremteni minden keresztyénben: 

először bizonyosodjék meg szívük, 
hogy kegyelmes Istenünk van; 

azután legyenek képesek maguk is 
segíteni másokat könyörületességgel

Luther

A TARTALOMBÓL
A SZENTLÉLEK MEGGYŐZI A VILÁGOT... 

(MEDITÁCIÓS SOROZAT)

AZ EGYHÁZI ÉPÍTKEZÉSEKRŐL 
BESZÉLGETTÜNK

TÓTKOMLÓS 2 5 0  ÉVES JUBILEUMA 

NÉMET-SZLOVÁK OLDAL

AZ EGYHÁZAK 
VILÁGTANÁCSÁNAK 
PÜNKÖSDI ÜZENETE

»Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!”

Pünkösd napján az apostolok, a Krisztust 
követő asszonyok egy csoportja és Mária, Jézus 
anyja, együtt voltak Jeruzsálemben.

Egyszercsak szélviharhoz hasonló hangot 
hallottak. Lángnyelvek jelentek meg, melyek 
rájuk szálltak, s megteltek Szentlélekkel.

1996 Pünkösdjén Isten népének gyülekezetei 
világszerte sok helyen gyűlnek össze, hogy hálát 
adjanak mindazért a kegyelemért, amelyet Isten 
a múltban és jelenben ad az ő népének az által, 
hogy a Szentlélek megragadva életünket, Isten
nel és embertársainkkal való lelki közösségre 
hív. Az első Pünkösdkor életre hívott áj közös
ség, és az azóta alakuló közösségek bizonyságot 
tesznek a Szentlélek folyamatos jelenlétéről, s 
Isten által megszentelt, áj valóságot alkotnak. A 
Szentlélek jelenlétének megtapasztalása lelki 
közösséget jelent Krisztussal és egymással.

Jeruzsálemben az akkor ismert világ minden 
részéről zarándokok gyűltek össze: pártusok, 
médekés elámiták, rómaiak, krétaiak és arabok. 
Egymás számára ismeretlenek voltak, különböz
tek egymástól sorsukban s kultúrájukban is.

A Szentlélek kiáradása által azonban azt ta
pasztalták, hogy mindannyian a hit közösségébe 
nyertek meghívást anélkül, hogy el kellene felej
teniük korábbi életüket, el kellene hagyniuk ott
honukat, föl kellene adniuk hagyományaikat 
M indannyian a saját nyelvükön hallották és ér
tették a Krisztus feltámadásáról szóló evangéli
um ot Csodálkozásukra és megdöbbenésükre 
mindannyian hallották és megértették azt a jó 
hírt, hogy Isten hűséges, és a feltámadás hitében 
egy áj közösséggé kívánja őket formálni. Igaz ez 
még akkor is, ha a Bábel tornya most is áll, és 
sok szempontból továbbra is idegenek mara
dunk egymás számára, valamint továbbra is ne
héz elismernünk azt, hogy a különbözőek össze
tartozása a Szentlélekjelenlétét bizonyítja:

így imádkozzunk:
Jöjj Szentlélek, jöjj,
erősítsd, tisztítsd, is újítsd meg Egyházadat,
formáld életünkét,
hogy az általunk alkotott közösség
a Ti jelenlétedről tegyen bizonyságot,
szóban és tettben,
s hogy bizonyságtételünk
meggyőzze az emberiséget,
hogy mint Szentlélek Úristen
te vagy az Új életnek ajándékozója,
és Ti vagy maga az ajándék is.

Az Egyházak Világtanácsának elnökei:
Dr. Anna Marie Aagaard professzor, 

Hojbjerg, Dánia 
Vinton Anderson püspök, S t Louis, USA 

Leslie Boseto püspök, Boeboe Village, 
Choiseul Bay, Salomon-szigetek 

Priyanka Mendis, Idama, Sri Lanka 
Őboldogsága Parthenios patriarcha, 

Alexandria, Egyiptom 
Eunice Santana tiszteletes, Arecibo, 

Puerto Rico
Őszentsége ffl. Shenouda, Kairo, Egyiptom 

Dr. Aaron Tblen, Yaoundé, Kamerun

MEGHÍVÓ
a  borsod-hevesi, hajdú-szabolcsi és nógrádi egyház

megyék részére

1996. jú n ius 1-jén, szombaton de. 10 órakor 

KÖRZETI MUNKAKÖZÖSSÉGI KONFERENCIÁT 

tartu n k  a  miskolci egyházközség gyülekezeti termében. 

Előadók:
Sárkány Tiborné, D. dr. H arm ad Béla, D. Szebik Imre, 

dr. FYenkl Róbert, dr. Zsugyel János, Veczán Pál

Betöltötte az egész házat...

Jöjj, tölts be szívet -  házat Hit tiszta fényével! 
Teveled áldás árad, Új élet sarjad fel.
Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, Atya, Fiú Lelke, 
Hogy szüntelenül zengje Erődet új ének! 
(238. ének 4. verse)

Az erő megfoghatatlan. Elérhetetlen. Nem rendel
kezünk fölötte. Pedig sokszor sóhajtunk fel érte. Lát
szólag minden megvan amire szükségünk lehet. Elér
tük azt, amit emberi mércével mérve el lehet érni. 
Megtettünk minden előkészületet, és mégsincs ereje 
a tevékenységünknek. Rengeteg szervezési munka, 
sok-sok fontoskodás, alig megszámlálható idő, és 
mégsincs átütő eredmény.

Egyéni teljesítmények nagysága és sokasága jellem
ző ma ránk. Ennek lassan természetessé váló velejá
rója az egyéni tragédiák, a szomorú sorsok halmaza. 
Egyre bizonytalanabbá válik minden körülöttünk. 
Amiről még tegnap azt hittük, hogy holnap is értékes 
lesz, ma már nem érdekel senkit. Akiben meg tud
tunk bízni, az mára olyan távol került tőlünk és annyi
ra más lett, hogy nincs értelme a kötődésnek.

Az erőtlenség számtalan jelét hordozzuk: bizonyta
lanná váló döntéseket, a gyors megoldásokba vetett 
vak hitet és gondolkodás nélküli nekibuzdulást, s a 
csak pár méternyi jövőre tekintő perspektívát. Kese
rűen tapasztaljuk, hogy sok mindent el lehet érni küz
delemmel, ügyeskedéssel vág)' a végsőkig hajtó telje
sítménykényszerrel, ám ettől még nem lesz igazán íze, 
ereje, szépsége a dolgainknak.

Megfáradt tanítványok ülik ma körbe az asztalt. 
Lehajtott fejű emberek keresik a kapaszkodót, a meg
maradás lehetőségét. Nemcsak néhány rendkívüli al
kalom a lecsúszott, megfáradt emberekkel való talál
kozás, hanem mindennapi valóság. Szépívű templo
mainkhoz egyre közelebb érkeznek a nehezen elvisel
hető, néha valóban minden türelmünket igénylő -  
ezen a világon már céltalanná vált -  vergődő embe
rek. Egymás között egyre gyakrabban kérdezzük: ki
nek van erre ideje és energiája.

De vannak láthatatlan bajok és láthatatlan vergődé
sek is. Hétről hétre sokan ülnek le a templompadokba 
tele sóhajokkal, bánattal vagy éppen útkereséssel. Va
jon mivel találkoznak? Vajon milyen szavak érik el 
őket? Igazából ők is és mi mindannyian egyet szeret
nénk: belekerülni egy nagy erőtérbe. Megérezni egy 
lendületet. Megtapasztalni egy különleges erejű moz
dítást, amely átjárja egész életünket. Odafordítani ar
cunkat egy olyan fényforrás felé, amely nemcsak épp 
pislákol, hanem még felesleg is bőven jut másoknak, 
miután feltöltődtünk. Hányszor keressük azokat az 
embereket, akik csak annyi többlettel rendelkeznek, 
hogy képesek hangulatot teremteni maguk körül! De 
sokszor maradunk ott egy-egy asztalnál vagy közösség
ben csupán azért, mert nem bírjuk elviselni a magányt! 
Még a csak hallott szó és épp hogy érzékelt közösség 
is átsegít egy-egy krízisen. Milyen csoda az, ha többet 
kapok! Nekem címzett szót, felém nyújtott kezet. Mi
lyen csoda, ha bekerülök egy erőtérbe.

Közösségeink egyre bonyolultabbá és egyre szöve
vényesebbé válnak. Bennük olyan ritkán lehet őszin
tén kimondani: jól érzem magam. Erőt nyertem az 
élethez. Van reményem a holnap iránt. Pedig enélkül 
keserves a vándorlásunk. Erre a fellélegzésre és fel- 
töltődésre szükségünk van. Aki valaha futott hosszú 
távon vagy belekezdett egy-egy nagy időtartamú, ne
héz munkába, hamar megtapasztalta az egyik legfon
tosabb alapszabályt: kell az időnkénti erőgyűjtő pihe-
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A belépés díjtalan

Pünkösdi gondolatok egy erőszegény világban

nés a folytatáshoz. Kell a körültekintés mielőtt to
vábblépünk. Kell egy igazi, mély lélegzet ahhoz, hogy 
valóban futni tudjunk a sokadik kilométeren is. Van-e 
ilyen állomása az életünknek?

Akkor van Pünkösdje az egyháznak és benne mind
annyiunknak, ha le tudunk ülni egy asztalhoz és képe
sek vagyunk elismerni, hogy csak az érkező és ajándé
kozó Szentlélek ereje frissít fel minket. Nagy asztalra 
és hatalmas méretű házra van ma már szükségünk, 
hogy tényleg elféljünk. Arcok -  számunkra kedvesek 
és közömbösek -  egymás közelében kellene, hogy át
éljék a hatalmas erejű változást. Félénk és bátor tanít
vány foghatja meg egymás kezét. Magasról zuhanó és 
a mélyből kapaszkodó ember énekelhet együtt. Az 
ígéretes és a semmitmondó élet kerülhet egy néző
pontba. A nagyravágyó ember és a teljes önbizalom- 
hiánnyal küszködő állhat meg egymás közelében. A 
győztes és a vesztes, a nyereséget elkönyvelő és az 
adósságtól elnyomorodott hallja meg egymás hangját.

Pünkösd az igazi találkozás és a valódi felfedezés ün
nepe. A láthatatlan válik szemlélhetővé. Az elképzel
hetetlen jelentkezik, mint egyedüli megoldás. Egyedül 
érkezem oda, ahol már sokan vannak, és ahonnan so
hasem szabadna magányosan távoznom. Pünkösdkor 
tilhfcs mód kirekesztő mozdulatra bármennyire hozzá
szoktunk is egyébként. Pünkösdkor nem épülnek elvá
lasztó falak. Nem mérhetjük a nagy különbségeket 
sem. Pünkösdkor mindannyian egy olyan asztal vendé
gei vagyunk, amely sohasem válik üressé. Jézus Krisz
tus olyan helyre gyűjti népét, ahol mint a régi hagyo
mányban, mindig eggyel több teríték és eggyel több 
szék van, hogy az újonnan érkező otthon érezze magát.

Ne legyen szegényes Pünkösdkor a fantáziánk! Ne 
keressünk más vonzást, amikor személy szerint felénk 
fordul a mi Urunk. Ma nem kell mindent megszervez
nünk és mindent bebiztosítanunk, végül a szokott mó
don az egészbe belefáradnunk. Ma Pünkösd van. 
Lépjünk bátran a Szentlélek erőterébe! Meijük elhin-

A pünkösd
Több, mint másfél évtizede voltam tübingeni diák, s 

így adódott számomra, hogy részt vehettem a düsseldorfi 
egyházi napokon. Rendkívül gazdag lelki kínálatukat egy 
gondosan összeállított programfüzetben adták mindenki 
kezébe. A sok száz lehetőség között ott állt az is, hogy 
„karizmatikus és nyelveken szóló istentisztelet” -  idő
pont, hely. Nagyon komoly imádsággal készültem az al
kalomra, mert akkor még nem eldöntött teológiai kérdés 
volt számomra a sokat vitatott ügy. Láttam a testvér tör
ténelmi egyház, a katolikusok kísérletét, hogyan akarták 
a Tanítóhivatal égisze alatt integrálni ezt a „nyelveken 
szóló” mozgalmat, ismertem a református testvéreink kí
sérleteit is, valamint az evangélikus tartózkodást -  Pál 
teológiai nyomában tartózkodás mindenféle szélsőséges 
rajongástól. Luthertől tanulva azonban, úgy voltam vele, 
hogy a mozgalommal kapcsolatban „igéhez kötött lelküs- 
merettel” nekem kell meghoznom a döntést, hogy a ka
rizmatikus, rajongó (ma legszélsőségesebben a Hit gyüle
kezetének nevezett társulatnál jelenik meg ez) irányzat
hoz csatlakozom-e vagy sem. A vendégszobában Bibliát 
olvasva (a Szentlélekkel kapcsolatos tanítások igéit), 
imádkozva megvilágosításért készültem erre a különle
gesnek ígérkező istentiszteletre. Teljes nyitottsággal, lelki 
éhséggel indultam el, szívemben azzal az imádsággal, 
hogy ha olyan élményben lesz részem, akkor semmi sem 
érdekel, eszik az igazság. Ha meggyőz valamiképpen a 
Szentlélek Isten, hogy ott az igazság, akkor tudni fogom, 
mit tegyek. Négy órát töltöttem el -  egy hosszú és nagyon 
tartalmatlan beszéd után a figyelmem egyre lankadt, s 
már a megkomponált attraktivitás sem hatott rám. Meg
hökkentett a művi mesterkéltség, a puszta csillogó-villo- 
gó látványosság, a nagyon dallamos zene és ének manipu
lációs szándékú összeállítása, egyáltalán nem hatottak 
rám a nagyon csinos és elegáns lányok és fiúk színpadi 
rendezettségű „szent” műsora, aminek a célja a mi elcsá
bításunk volt... Üres lélekkel, giccstől megcsömörlött ér
zéssel jöttem el onnan. Akkor azonban még nem mertem 
kimondani, ami később fogalmazódott meg bennem egy 
olyan TV-műsor láttán, ami szintén nyelveken szólókról 
és gyógyítókról szólt -  szánalmas. Csak az volt és van 
bennem: „Uram bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cse
lekszenek". Akkor még nem mertem kimondani, csak 
éreztem a csalódottságot a lelki bóvliság miatt. Mi lehet 
az élő pünkösd?

A zsúfolt tótkomlósi evangélikus templomban -  1996. 
április 24-én -  ünnepeltük a gyülekezet és egy ideje váro
si rangra emelt település 250 éves évfordulóját. Szlovákul 
és magyarul, két nyelven dicsértük Istent és fogadtuk az 
ige üzenetét. Sokan lehettek olyanok, akik mindkét nyel

ni, hogy a sok tag alkotja az egy testet Krisztus közös
ségében. A  Szentlélek pedig ma is ezt az elképzelhe
tetlen, felfoghatatlan és annyira távolinak tűnő, nagy 
egységet munkálja közöttünk. Van gyógyulás, van úju- 
lás és van igazi erő.

Meg kellene tanulnunk ezt a mozgást: belépni a 
Szentlélek erőterébe. Rá kellene hagyatkoznunk erre 
az irányításra. Meg kellene elégednünk ezzel az ener
giával. El kellene mondani jól érthetően és mélyen át- 
érezhetően környezetünknek azt a csodát, hogy nem 
az egyház nagy tettei, nem is az emberi erő hatalmas 
koncentrációja élteti a hitünket, hanem egyedül a 
Szentlélek Úristen el nem fogyó ereje.

Erőtlen követek, erőtlen épületek és erőtlen szer
vezetek megújulása ma sem történhet másképpen, 
mint a régi tanítványoknál, akik gondosad előkészül
tek már a felszámolásra. Maguk se nagyon tudják, mi 
történt, de minden átalakult. Csoda történt: mindnyá
jan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatal
mas erő áradt, betöltötte az egész házat és mindegyik 
életet. És velünk? Mi történt velünk Pünkösdkor? Va
lószínűleg az a csoda, amiért együtt könyöröghetünk. 
Weöres Sándorral:

Vonj sugaradba, Istenem! 
m int madár a fészkére, szállnék hozzád, 
de látod a rét örömei közt 
elpattant a szárnyam csontja.

Szívemet kétfelé húzás tépi, 
egyre lyukasabb, egyre zavartabb -  
ládd-e, sokszor már azt se tudom, 
melyik a te horgod zsinegje 
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erőmből 
nem jutok én soha hozzád!”
(Weöres Sándor: Vonj sugaradba)

Dr. Szabó Lajos

élő csodája
ven értették az evangéliumot, a prédikációt, imádságot. 
Számomra idegen nyelv a szlovák, de érdekes élményben 
volt részem, amíg hallgattam a szlovák szószéki szolgála
tot. Az élmény lényege az volt, mintha mégsem idegen 
nyelv lenne, mintha érteném, amit a szlovák püspök hir
det a szószékről.

Emlékeim segítettek az élmény megértésében. Finnek 
között többször is átéltem ezt az élményt, amikor testvér
gyülekezeti kapcsolatoknak köszönhetően más liturgiái 
külsőséggel, de ugyanazzal az evangéliummal rendelkező 
finn nyelvű istentiszteleten vehettem részt. Minden ro
konságunk ellenére idegen nyelv a finn. Ott is, nem is 
egyszer azt éltem át, mintha tudnám, miről van szó, mint
ha benne lennék a lényegben. A legelső finn nyelvű isten
tiszteletet egy eltitkolt sóhajjal kezdtem, hogy rettenetes 
lesz ott üln i „kukán”, s legjobb esetben bámulni a falakat. 
Helyette egy tartalommal megtöltő erőteret éltem át, 
amiben egyetlen pillanatig uem kellett unatkozni, mintha 
mégsem idegen nyelven történne, ami történik, mintha 
értettem volna, s meglepett mennyire elszállt az idő. Va
lami történt!

Valami történt! De mi? Akkor jöttem rá a különbség
re, amikor buzgó házigazda finn ismerőseim színházba 
vittek. Úgy tudták, zenés darab lesz, de kiderült, csak rit
kán fakadtak dalra, sok volt a dialógus. Udvariasságból 
nem engedtem a felmentésnek, végig ültem velük a dara
bot. ők  nagyon élvezték. Én titkoltan, de alig vártam, 
hogy vége legyen. Hiába volt a szép díszítés, a színészek 
színészi produkciója, megkönnyebbülten sóhajtottam fel, 
am iko r  a függöny legördült. Ekkor értettem meg, hogy a 
templomban -  az idegen, nem értett nyelv ellenére is -  
olyasmi történt, ami bevon, megérint, körbevesz, at
moszférát teremt, s ha nem is értem, mit mond az igehir
dető, de mégis történik valami bennem, körülöttem, 
velem...

Átéltem egy szent erőteret, feivillanyozott, örömmel, 
derűvel töltött el. Csak a nyelvet nem értettem. Sem a 
szlovákot, sem a finnt. Mégis történt valami nagyon fon
tos. A finn nyelvű színház után kimerültem, ágyba ros- 
kadva mély álomba zuhantam. Az idegen nyelvű isten
tiszteletek élménye ellenkező volt: feltöltődés. S ezt nem 
kellett akarni, manipulálni, kierőltetni, ez „magától” tör
tént. Mint Reményik Sándor A kegyelem című híres ver
se tálalja ezt esztétikai ízléssel. Ez az élő pünkösd, ami
kor „magától” történik valami nagyon fontos a Lélek 
munkája által.

Ribár János
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F I A T A L O K  N  A K

Életein ott van Isten tenyerén, 
azért nem félek én!
Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem, 
száz jsyszó között is bízom vakon, 
hitem fel nem adom.
Rám törhet vadul, ezer baj, veszély,
Isten így szól: Ne féfj!
Miért is? Mitől félhetnék én az Isten tenyerén!

„TANÚIM LESZTEK”

Pünkösd -  születésnapot 
ünnepiünk

MISSZIÓRÓL -  DIÓHÉJBAN

Szolgálj Jézusnak 
a külmisszión keresztül te is!

Ma, Pünkösd 
napján születésna
pot ünnepiünk. Jé
zus első gyülekeze
tének születésnap
ját. Noha már csak
nem 2000 éves, még
is él. Hogyan is szü
letett meg az első 
gyülekezet? Hall
gassuk meg egy 
olyan embernek az 
elbeszélését, aki je
len volt ennél az 
eseménynél.

Szervusztok! Pé
ternek hívnak. Jézus 
tanítványa vagyok.
Három éven keresz
tül követtem Őt. Sok közös élmény köt hozzá. Mindenre 
képes lennék érte. Mégis a hűségem csődöt mondott. Isme
ritek a történetemet? Amikor elfogták Jézust, én követtem 
egészen a főpap palotájáig. De ott mégis háromszor leta
gadtam, hogy ismerem Őt. Amikor hajnalban a kakas ku
korékolni kezdett, rádöbbentem, milyen szomorú, amit tet
tem. Keservesen sírva fakadtam. Úgy gondoltam, Jézus 
amiatt, amit tettem, nem fog szeretni többé. De csodálatos 
módon nem lett igazam. Hűtlenségem ellenére megbízott 
azzal, hogy gondoskodjam az övéiről.

Mielőtt Jézus visszatért volna a mennyei Atyához, ezt 
mondta: „Nem hagylak titeket egyedül, elküldöm hozzátok 
a Lelkemet! 0  megmagyaráz nektek mindent. Ti pedig ta
núim lesztek, akik beszéltek rólam, először Jeruzsálemben, 
majd az egész világon. ”

Ezután már nem láttuk Őt. Ettől nagy félelem vett raj
tunk erőt. Csak titokban mertünk összegyűlni Jeruzsá
lemben, hogy együtt imádkozzunk egy házban. Mindnyá
jan féltünk.

Ekkor elérkezett a Pünkösd ünnepe. Sokan zarándo
koltak Jeruzsálembe, hogy itt tartsák meg az aratási hála
adó ünnepet. Csak úgy özönlöttek a zsidó hívek a világ 
minden részéről. Mondhatom, ez volt ám a hangzavar, 
amikor ki-ki országa nyelvén beszélgetett. Mi abban a bi
zonyos házban gyűltünk össze. De akkor hirtelen valami 
váratlan, meglepő dolog történt.

Hirtelen szélrohamhoz hasonló zúgás támadt, ami be
töltötte az egész házat. Majd valami lángnyelvek jelentek 
meg előttünk, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mind
egyikünkre. A zúgás hallatán sokan futottak oda hoz
zánk, akik mind a maguk nyelvén hallottak bennünket 
beszélni. Csodálkoztak, hisz tudták, hogy valamennyien 
Galileából valók vagyunk. Számunkra is meglepő volt ez 
az egész. Persze voltak a tömegben gúnyolódók is, akik 
egyszerűen részegnek tartottak bennünket.

Mégis, mintegy 3000 ember keresztelkedett meg ezen a 
napon. Ettől kezdve naponta összegyűltünk, hogy Isten igé
jét olvassuk, együtt étkezzünk, és ünnepeljük az úrvacsorát. 
Fontos volt számunkra ez a közösség. Segítettünk egymás
nak, és megosztottuk egymással mindazt, amink volt...

Hát így született meg az első gyülekezet, így született 
meg az egyház, amelynek most, Pünkösdkor a születés
napját ünnepeljük.

Ha belekukkantottál az előző négy „dióhéj”-ba, láthat
tad, hogy milyen sok feladatot kell ellátnia a világon az 
egyházaknak, a külmissziói egyesületeknek. Az igehirde
tés, a bibliaterjesztés, a tanítás, a gyógyítás szolgálata sok 
pénzbe kerül, még akkor is, ha a misszionáriusok nagyon 
kevés fizetést kapnak, és a belföldi szervezők nagyrésze 
ingyen dolgozik. Sokan szánják életüket erre a munkára. 
Finnországból pl. több, mint 300 misszionárius van kül
földön, pedig csak feleannyi a lakosság száma, mint ná
lunk. De sok norvég, holland, angol, német és amerikai is 
szolgál a Krisztust nem ismerők között, s vannak, akik hi
tükért börtönt vagy halált szenvednek.

Hogyan vettetnéd ki részedet te a külmisszió szolgálatá
ból? Először is: érdeklődj! Hallgass meg és olvass el min
dent, amihez csak hozzájutsz a külmisszió témaköréből! 
Tudj azokról, akik vállalják a külmissziós munka nehézsé
geit!

Aztán, amikor gondolsz rájuk -  legyen gondolatod 
imádság! Imádkozz pl. Bálint Zoltán bácsiért és családjá
ért, akik a napokban utaznak Pápua Új-Guineába. Min
den hétfőn és pénteken este imádkoznak a külmisszió ba
rátai egymásért. Kapcsolódj be te is ebbe az imaláncba!

Egy templomajtóban vasárnap a missziós perselyt is ki
tették. „Megígértük, hogy havonta egyszer a leprásoknak 
gyűjtünk” -  mondták. -  Máshol a gyerekek bibliakörén

láttam az ismerős matricával megjelölt dobozkát. „Ha
marosan megtelik” -  örvendeztek. Hogyan segJffieTejjy 
gyermek? • •• « nsnnem w

A mózesi törvények Isten ügye számára kérik anyagi 
javaik 10%-át. Vajon gondolsz-e erre, amikor zsebrevá- 
god a fagyi- vagy kólapénzt, esetleg a húsvéti locsoláskor 
gyűjtött százasokat számolod? Próbáld ki te is, hidd el 
nem fog hiányozni, ha félreteszed m inden pénzed tizedét 
és mások érdekében használod fel.

Egyszer valaki szegényebbet segítesz vele, egyszer a 
templomi perselybe teszed, vagy a külmisszióra adod.

Amikor Molnár Mária misszionárius szabadságra haza
utazott, gyermekek perselyeiből gyűjtötték össze számá
ra az útiköltséget!

Feladat: írd meg hogy a ti gyülekezetetekben mit tesznek 
a külmisszióért! (A legjobb írásokat közölhetjük!)

Címem: Bencze Agnes néni 
1205 Budapest XX., Mikszáth u. 7.

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

Hideg ország varázslói a Néprajzi Múzeumban
Bodzafa zsong: Ez a föld, 
melybe apánk vére dőlt.
Egem, földem, folyóm, fám, 
te, északi szép hazám!
(Juvan Sesztalov: Földem ülata)

A  Néprajzi Múzeum 1997február végéig látható „Ro
konaink és őshazánk” című kiállítása először ad ha
zánkban átfogó képet -  gazdag tárgyi és képi anyag be
mutatásával -  a magyar nép, a magyar nyelv finnugor 
rokonairól Világos, tartalmas szakmai összeállításban 
-  s ez K e r e z s i  A g n e s  gondos, sokirányú munkáját 
dicséri -  ismerkedhetünk a magyar nyelv finnugor roko
nainak életével, szokásaival, az őket körülvevő világgal 
az egyes finnugor népek kultúrájával hitvilágával.

Eléggé nem értékelhető, hogy a bemutató a felfedező, 
kutatók áldozatos munkájára hívja fe l a figyelmet: 
J u l i a n u s  bará t ,  S a j n o v i t s  J á n o s  kutatástörté
neti indítására, majd a reformkori őshaza-kutatás jele
seire: K ö r ö s i  Csorna S á n d o r ,  R e g u l y  A n t a l ,  
J a n k ó  J á n o s ,  P á p a i  Károly ,  M u n k á c s i  
B e r n á t ;  a Z i c h y  e x p e d í c i ó k  j e l e n t ő s é g e ,  
Z s i r a i  M i k l ó s  nyelvészeti tevékenysége s az újabb

expedíciók, kutatások mai folytatói is helyet kapnak a 
11 terembe vezető előcsarnokban.

A  nyelvrokonság tényeit táblázatok, rokonszavak, ré
gészeti emlékek mutatják be. Kilenc terem ad betekintést 
-  tárgyi szöveg- és fényképanyaggal -  az egyes népcso
portok kultúrájába, az obi-ugorok, a permi volgal balti 
finnugorok, finnek és magyarok életének kialakulásába.

A  m a n y s i k  egy medveünnepet és egy sámánszer
tartást mutatnak be életképszerűen beállított bábukkal 
népművészeti tárgyakkal a h a n t i k  a halászat s az íj
jal végzett vadászat jeleneteit örökítették meg a tájba il
leszkedő életszerűséggel a k o m i  házban a gyerek szü
letésével kapcsolatos, felékesített szobát látni díszes tex
tíliákkal bútorokkal ünnepi viseletes bábukkal. A z u d -  
m u r t o k  a „szent liget”-ükbe vezetnek, ahol népviselet
be öltözött bábuk a tavaszi-nyári erdei környezetben he
lyezkednek eh a szertartást végzők és közönségük Él
ményszerű betekintést adnak ősi hitvilágukba. A  
m o r d v i n o k  a munka és az ünnep szép pillanatát tár
ják a látogatók elé aratásukkal s az aratóünnep díszes 
koszorút kötő asszonyaival. A  m ar ik ,  a volgai finn
ugorok egy esküvő jelenetét m utatják ünnepi viselet, es
küvői asztal gazdag kelengye, ünneplőben érkező ven
dégek A  ba l t i  f i n n e k  halotti emlékünnepet idéz
nek az é s z t e k  kiállításának központjában a karácso
nyi ünnepkör áll díszes szoba, jókívánságokat mondó 
alakoskodókkal. A  f i n n e k  házbelsője talán legismer
tebb, hagyományos háztartási és lakáskultúrájukkal vi
seletűkkel igen színvonalas népművészetükkel. A z utol
só teremben hazaérkezünk a tradicionális falusi m a 
gyar  kultúra jellegzetes darabjai Kapuvárról: festett 
bútorokkal berendezett szoba-szöglet, népi öltözetek

Befejezésül a különböző nyelvi kiadványok albumok 
lemezek, emblémák bélyegek bemutatása után az ér
deklődők a videoteremben kisfilmek segítségével ismer
kedhetnek a „rokonnépek” mindennapi életével.

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme”
Az evangélikus középiskolák története a történelm i M agyarországon

Nemrég egy szemiotikái előadás 
után találkozhattam Thomas A. 
Sebeőkkel, aki elismert tudósa a 
nyelvészetnek és a szemiotikának. 
Beszélgetésünk során hamar kide
rült: a „Fasor”-ban érettségizett ő 
is. 1937 óta az USA-ban él, de 
meglepő tájékozottsággal rendel
kezik az itthoni dolgokról. így ar
ról is elbeszélgettünk, milyen jó, 
hogy egy sor evangélikus középis
kola kezdhette meg újra működé
sét.

Újra. Ez a szó fontos, hiszen az 
államosításkor több mint 40 évre 
gátat vetettek az egyház -  refor
máció óta tartó! -  tanító szolgála
tának. Most újra lehet ezt kezdem. 
És ez az újrakezdés bizony nem 
könnyű. Nagyon kell, hogy lássuk 
az alapot, amelyre rá kell építe
nünk a jelen és a jövő iskoláit. Ez 
az alap pedig a történelem: az 
evangélikus iskolák története és 
eredményei. Jó, ha láthatjuk a 
folytonosságot; azt, hogy sem a jó, 
sem a rossz időkben nem hagyta 
Isten, hogy szégyent valljanak 
azok, akik az Ő Igéjét hirdetik és 
tanítják ebben a kis hazában is.

Ilyen emlékeztetőül szolgál az 
Evangélikus Országos Múzeum ki
állítása, amelyet a millecentenári- 
um alkalmából rendeztek az Evan
gélikus Teológiai Akadémián. A 
kiállítás az evangélikus középisko
lák történetét mutatja be.

Pontosan nem lehet megállapí
tani, hogy hol és mikor is kezdő
dött ez a történet. A reformáció

hatása hamar eljutott Magyaror
szágra: 1523-ban a budai ország- 
gyűlésen már törvényt hoztak a lu
theri reformáció ellen. A Witten- 
bergben tanuló magyar diákok ha
zaérkezvén, már lutheri szellem
ben tanítottak és prédikáltak. Kö
zéjük tartozott Stöckel Lénárd is, 
aki Melanchtonnak volt tanítvá
nya, és aki 1539-től a bártfai evan
gélikus iskola vezetője lett.

Bártfa, Epeijes, Késmárk, a bá
nyavárosok, Rozsnyó, Rimaszom
bat, Győr, Sopron, Kőszeg, Bony- 
hád, Pest, Aszód, Szarvas, Békés
csaba, Orosháza, Nyíregyháza: 
mind az evangélikus oktatás egy- 
egy központja, ahonnan szerte a 
világba kirajzottak a lutheri ke
gyességben nevelkedett és okoso
dott diákok, hogy híres tudósként, 
művészként, lelkészként dicsősé
get szerezzenek hazájuknak és az 
egyháznak, vagy egyszerű istenfélő 
emberként helytálljanak a min

dennapokban, és elvégezzék azt, 
ami reájuk bízatott.

Reménytelen vállalkozás lenne 
elkezdeni fölsorolni, kiket találunk 
meg a különböző evangélikus isko
lák anyakönyvébe bejegyezve, íze
lítőül azonban néhány nevet eb
ben az írásban is megemlítünk: 

Hajnóczy József és Petőfi Sán
dor az aszódi gimnáziumnak volt 
tanulója. Bonyhádon tanult Lehr 
Albert, Illyés Gyula, Ordass Lajos. 
Szarvas olyan nevekkel büszkél
kedhet, mint Vajda Péter, Gyóni 
Géza, Ballagj Mór. Sopronból in
dult Berzsenyi Dániel, Balassa Já
nos, Kapi Béla, Gombocz Zoltán, 
Pröhle Károly. ... és még hosszú
hosszú oldalakon lehetne a neve
ket sorolni, most mégsem teszem. 
Ehelyett ajánlom mindenkinek, 
hogy nézze meg a kiállítást, amely 
nagyon sok érdekességet és infor
mációt ígér minden érdeklődőnek. 
Nosztalgiát azoknak, akik valame

lyik evangélikus 
k ö z é p i s k o lá b a n  
végeztek, történel
met és tudást 
azoknak, akik ta
nulni vágynak. És 
figyelmeztetést s 
bátorítást azok
nak, akik azon fá
radoznak, hogy új
jáélesszék a lutheri 
szellemű középis
kolai oktatást Ma
gyarországon.

Sánta Anikó

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Megfejtők
A „Hol járunk?” című rejtvény három keresett 

helyszíne a Gecsemáné kert, Kapemaum és Jerikó 
volt. A beküldött megfejtések alapján 2 pontos lett -  
Illés Adél (Egyházasdengeleg) és a Fancsali Ifiúsági Kör. 
1 pontos Donáth Ferkó (Balassagyarmat), Hibácskay 
Anaréá (Békéscsaba), Mersva Ildikó és Gábor 
(Vácegres).

Gratulálok!

Humorzsák
A  falucskában a nyáron nagy szárazság volt. Hóna

pok óta nem esett egy csepp eső. A  falu papja elhatároz
ta, hogy híveivel együtt esőért fog imádkozni

Templomba menet aztán találkozott az egyik gazdá
val, aki köztudottan istentagadó volt. Megszólította:

-  A  templomba megyünk esőért imádkozni. Jöjjön 
maga is velünklű

-  Hagyja, tisztelendő úr, m it használ az Istennél, ha 
én imádkozom?

-  Hogyne használna, gazduram! A z olyan emberek 
miatt, mint maga, már özönvíz is jött egyszer a világra...

AZ EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS 
MÚZEUM MILLECENTENÁRIUMI 

KIÁLLÍTÁSA
Az evangélikus középiskolák a történelmi 

Magyarországon

Az evangélikus iskolatörténeti kiállítás (Evangé
likus Teológiai Akadémia, 1141 Budapest, Rózsa
völgyi köz 3. -  a 7. autóbusz Bosnyák téri végállo
másánál) 1996. július 10-ig hétköznapokon 10-18 
óra között tart nyitva, megtekintése ingyenes.

A hét közepéig előzetesen bejelentett csoportok 
számára szombaton és vasárnap is nyitva tartunk. 
(Telefon: 163-6451)

Teológusok szervezésében Csákváron ifjúsági 
hetet rendezünk, 1996. augusztus 12-18-ig. Szere
tettel várjuk a jelentkezőket!

Részvételi dfj: 3500 Ft 
Ajánlott korhatár: 14-18 év 
Jelentkezni levélben a következő címen lehet: 

Győri Tamás Nagytarcsa, 2142 Tessedik S. u. 4. A 
levélben kéijük megírni a jelentkező nevét, címét 
(telefont is, ha van), születési idejét és gyülekezetét. 
A helyszűke miatt csak az első 50 jelentkezést tud
juk elfogadni! Kéijük minden testvér imádságát a 
táborért!

A  kiállítás újszerű, eddig ismeretlen, gazdag anyagot 
és élményt -  ősi, rokon-népi kapcsolatot -  tár a látoga
tó elé.

Schelken Pálma

✓
András Ágoston Fénykeresője
A derekas korú s az idősebb nemzedék egyre szo

morúbban tapasztalja, hogy a költészet az előző ko
rokhoz viszonyítva mintha elhalványult volna. A fe
gyelmezett verselést egyre kevésbé művelik, mintha 
az irodalomban is szétáradt volna a formák lazulása, 
a határokat nem ismerő mondanivaló fegyelmezetlen 
csapongása. Nem értjük, nem értjük az újkori költő
ket, ha vannak is.

A  minap a költészet napján is sokan ezt fájlalták. 
Annál inkább keresik sokan az érthető verseket, 
amikkel az olvasó együtt tud rezdülni s szellemi vilá
gának tápot ad és elmélyíti, ha a verssorokban a köl
tő szaván át kitágultnak érzi saját érzéseinek, élmé
nyeinek a maga szaván át kifejezni nem tudott világát. 
Az élet nagy örömeihez tartozik, ha egy-egy versben 
rokonlélek élményvilága integet.

Eddig ismeretlen költő integet felénk a Partiumból, 
Nagyváradról András Ágoston „Fénykereső” címen 
kiadott verseiben. Hetvenegynehány vallomás ez az 
életről, olyan pedagógus sorsáról, élményeiről, aki
ben joggal rezonálunk rokoniélek rezdüléseire. Hit
ben is összecsengő vallomásokat olvasunk, s örömmel 
fedezzük fel egyben a sorok mögött az evangélikus 
embert, aki az erdélyi evangélikus énekeskönyv szá
mára is tud jól muzsikáló énekeket írni és ajánlani, is
mert lutheránus dallamokra, négyet is.

Lírai vallomásainak bő tárházából hadd figyeljünk 
most a „Profán zsoltárok” megrendítő sorozatából 
pünkösdi ünnepkörünk üzenetében „Pünkösdi Lélek- 
várás” című versére, amelyben sóhajtva néz a menny
beszállt Krisztus után: „meghagytad, ne oszoljunk széj
jel...” a  Koren Emil
.1M5ÁYA jfoilMIMVSASHttÜH S’K Ä Ä Ü  .V  . j j , iu v u U u w
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LÉLEK-VÁRÁS

Szemem még ott kutat a mennyben, 
magam révületbe meredten 
tekintek Feléd, Krisztusom.

Felhő borítja drága arcod.
M ár messze vagy... A  hosszú harcot 
hogy harcoljam meg nélküled?...

Hogy csillogott a nap fölötted! 
az olajfák zölden öveztek, 
s magával sodrott szent erőd.

De elmentél, s azóta nincsen 
ki megtörhetné kétkedésem, 
reményt adhatna és h itet...

Meghagytad, ne oszoljunk széjjel, 
de oly riasztó m ár az éjjel, 
s kihúnynak m ind a csillagok.

Ó, jöjj, perzselj meg lángtüzeddel, 
gyáva szorongásunkat vedd el! -  
Térdre hullva fohászkodunk:

Jöjj el, vigasztalj meg, Szentlélek, 
hogy nem hagyod, k ik esdve kém ek: 
mindennapon velünk maradsz.

András Ágoston

0
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MI AZ EGYHÁZ?
A kérdés annál fontosabb, mivel 

ma nálunk különösen is sok téves 
fogalommal, elképzeléssel találko
zunk. Röviden, a teljesség igénye 
nélkül, de a legfontosabb szem
pontokra rámutatva, keressük a 
választ az egyház születésnapján.

Az Újszövetségben 
Evangélikus keresztyénekként 

induljunk ki az Agostoni Hitvallás 
sokszor hivatkozott egyház-fogal
mából: „Az egyház a szentek gyüle
kezete, amelyben az evangéliumot 
tisztán tanítják és a szentségeket he
lyesen szolgáltatják ki.” A tisztán 
tanítás közelebbi meghatározása 
azonban nem könnyű. Hiszen már 
az Újszövetségben is különböző 
megfogalmazásokkal, hangsúlyok
kal találkozunk, elég, ha összeha
sonlítjuk a négy evangéliumot. Az 
őskeresztyén egyház azonban csak 
egy evangéliumot ismert el: a Jé
zus Krisztusról, az Isten Fiáról 
szólót -  Máté, Márk, Lukács és Já
nos szerint. Rajtuk kívül még jó 
néhány evangéliumról tudunk, 
ezek azonban apokrif, azaz (a 
Szentírásból) kizárt , evangéliu
mok. Nem lettek az Újszövetség 
részévé, mert tanításuk nem (min
denben) felel meg Jézusénak. Azt 
is tekintetbe kell vennünk, hogy a 
szerzők más-más gyülekezetnek, 
olvasóknak írtak. Ugyanakkor 
minden újszövetségi szerző számá
ra a napnál világosabb, hogy „Jézus 
a Krisztus, az Isten Fia” (Jn 20,31), 
hogy „a bűn zsoldja halál” (Róm 
6,23), hogy Krisztus „bűneinket 
maga vitte fe l testében a fára, hogy 
miután meghaltunk a bűnöknek, az 
igazságnak éljünk” ( lP t 2,24). Te
hát, hogy a bűn és következménye
ként a halál az egyes ember és az 
emberiség sorsa, és a szabadulás 
csak Jézus Krisztus által lehetsé
ges. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy 
„őt az Isten ... feltámasztotta, mivel 
lehetetlen volt, hogy a halál fogva 
tartsa". A tanítványok Pünkösdkor 
a Szentlélek hatására a megfeszí
tett Jézus feltámadásának üzene
tével léptek a nyilvánosság elé. Ez 
a tisztán hirdetett evangélium in
dította útjára az egyházat. A  görög 
szó, az ekklészia, latinosán eccle
sia a(z Isten által) kihívottak, kivá
lasztottak közösségét jelenti.

Hitvallásunk szerint ugyanakkor 
„nem szükséges, hogy az emberi ha
gyományok, vagyis az emberi erede
tű egyházi szokások és szertartások 
mindenütt egyformák legyenek. ” 
Külsőségekben tehát -  templom, 
istentiszteleti rend, liturgikus öltö
zék stb. -  lehetnek eltérések. Ezek 
azonban nem homályosíthatják el 
és nem helyettesíthetik az evangé
lium hirdetését és a szentségeket.

A  keresztség és az úrvacsora 
szentségét maga Krisztus rendelte, 
így nélkülözhetetlen elemei az 
egyháznak, mondhatjuk úgy is, 
hogy a szentség a látható ige, nem 
pedig az igehirdetés, illetve az is
tentisztelet valamiféle kiegészíté
se, toldaléka. Sajnos, a szentségek, 
különösen is az úrvacsora értelme
zéséről igen sok -  nemegyszer vér
re menő -  vita folyt az egyházak 
között, és máig sem sikerült min
den egyházat minden részletében 
kielégítő megfogalmazást találni. 
Mindenesetre a szentségek helyes 
„kiszolgáltatása” legalább azt je
lenti, hogy az elrendelő Jézus 
Krisztus nem a múlt jeles szemé
lyisége, hanem a valóban feltáma
dott, megdicsőült Úr.

Az Újszövetség nem ismer sem
miféle kibúvót, mentséget az evan
gélium tiszta tanítása alól: Aki 
„nem marad meg a Krisztus tanítá
sában, abban nincs benne az Isten”

(2Jn 9). Nem a bűnös embert, ha
nem egyedül a tévtanítót nevezi 
antikrisztusnak (7. v.). Az ilyet 
még köszönteni sem szabad (10. 
v.). Egyedül rá vonatkozik Gál 1,9: 
„...ha valaki nektek más evangéliu
mot hirdet, mint amelyet elfogadta
tok, átkozott legyen!”

Kérdés lehet, hogy az Ágostai 
Hitvallás miért nem említi az egy
ház harmadik ismertetőjeleként az 
evangéliumnak megfelelő életet. 
Minden bizonnyal azért nem, mert 
a kettő magában foglalja; sőt már 
a „szentek közössége” erre utal: 
„...azt akarja kifejezni, hogy m it je
lent az egyház: nevezetesen a szen
tek gyülekezetét, akiket közösségbe 
fű z ugyanaz az evangélium... és 
ugyanaz a Szentlélek, aki szívüket 
megújítja, megszenteli és kormá
nyozza. ”

Ma
Az egyházról beszéltünk, és az 

egyházak közötti vitákra utáltunk. 
Hiszen ma már nincsen -  legalább 
külsőleg -  egységes világegyház, 
hanem kisebb-nagyobb egyházak. 
A szétválást elősegítették gazdasá
gi, társadalmi, politikai, kulturális 
tényezők, de a közvetlen kiváltó 
ok valamilyen emberi bűn -  vagy 
nagyon durva, vagy alig észreve
hető: hatalmi igények, az egyház 
képviselőinek erkölcstelen élete, a 
jobbítani akarók kiközösítése, de a 
magukat valamiért különbnek tar
tók makacssága és kivonulása is. A 
széthúzás, pártoskodás korán 
kezdődött, már az Újszövetségben 
is vannak példák (ApCsel 15, lKor 
1 és 3) -  ekkor azonban még sike
rült megőrizni az egységet. A ke- 
resztyénség, az egyház szétszaka- 
dozottsága igen fájdalmas, akkor 
is, ha az ökumenikus mozgalom 
jelentős eredményeket ért el, pél
dául az evangélikus-római katoli
kus párbeszédben. De a párbeszéd 
folytatódik...

Ma -  bármilyen -  egyházat so
kan valamiféle szolgáltató szerve
zetnek tekintik: vannak bizonyos 
igények, amelyek kielégítésére 
„szakosodott”: vallási összejövete
lek, szertartások, különösen is az 
élet fordulópontjain. Az alkalmi 
igénybevételt (meg)fizetik (néha 
nem), azzal pedig nem foglalkoz
nak, hogy az egyháznak előtte is 
kellett és utána is kellett léteznie. 
Emellett nem kevesen mohóság-

Ma különösen divatos a múlttal 
való foglalkozás. Lehet a múltku
tatás tejesen öncélú, hiszen a rég
múlt korszakoknak a kutató szá
mára mindig van valami sajátos va
rázsa. De amikor az egyház foglal
kozik a múlttal, az soha nem lehet 
öncélú kutatás, vagy ahogy mond
ják, egyszerű „historizmus”. Ne
künk mindig az élő Jézust és az O 
élő gyülekezetét kell keresnünk, 
az igehallgató, imádkozó és éneklő 
gyülekezetét.

Nem véletlenül emlegetjük az 
éneklő gyülekezetét. Hiszen min
den korszak kegyességét, minden
napi életét, hitét, legjobban talán a 
fennmaradt énekek, illetve éne
keskönyvek tükrözik. Amikor 
most Pünkösd ünnepén belelapo
zunk egy nagyon regi, 1743-ban 
megjelent énekeskönyvbe, amely
nek szép címe „Új Zengedező 
Menynyei Kar” -  egy sajátos kor
szak, sajátos veretű kegyessége tá
rul fel előttünk. Magyar evangéli
kus egyházunk történetének viha
ros, nehéz időszaka volt ez: az el
lenreformáció kora -  mégis minél 
többet olvasom ezt az 1530 olda
las, 632 éneket tartalmazó énekes-

gal, kapzsisággal vádolják az egy
házakat, amikor erőszakkal elvett 
ingatlanaikat visszakérik, noha az 
esetek 90 százalékában sikerül 
megegyezni. Az egyházi iskolák 
iránti igény viszont a jelenlegi 
lehetőségek nyolc-tízszerese, és a 
társadalom többsége szükségesnek 
tartja az egyházak közreműködé
sét az ország gondjainak enyhíté
sében.

Az egyházfogalom a közgondol
kodásban, különösen is a „rend
szerváltás” óta eléggé elmosódott, 
hiszen azóta gombamódra szapo- 
rodtak/szaporodnak a különböző 
vallási közösségek. Ebbe az irány
ba mutat az 1990. évi IV törvény a 
lelkiismereti és vallásszabadságról, 
valamint az egyházakról: „Az azo
nos hitelveket követők, vallásuk 
gyakorlása céljából, önkormány
zattal rendelkező vallási közössé
get, vallásfelekezetet, egyházat (a 
továbbiakban együtt: egyház) hoz
hatnak létre.” Az egyház (magya
rul eredetileg idház = szent ház) 
egyre inkább a vallási közösség szi
nonimája lett -  így beszélnek pél
dául zsidó egyházról (noha ők ma
gukat nem nevezik annak), de mo
hamedánról, buddhistáról stb. is. 
A keresztyénségből kivált közössé
gek, szekták is többnyire így neve
zik magukat kezdettől fogva, pél
dául a mormonok „az utolsó na
pok szentjeinek Jézus Krisztus 
egyháza”, noha tanításuk fényév
nyire van a keresztyénségtől. De 
még náluk is távolabb a szcien- 
tológiáé, amely -  a saját érdeké
ben -  szintén az egyház fogalmával 
takarózik.

A -  demokratikus -  állam per
sze a tanítást nem vizsgál(hat)ja, 
hanem csak bizonyos alaki feltéte
lek meglétét és általában a törvé
nyek betartását követelheti meg. 
Az egyház -  azaz a keresztyén egy
ház, Jézus Krisztus egyházának lé
nyegén semmiféle külső emberi 
törvény, de tagjainak méltatlansá
ga sem változtat. Ezért valljuk, 
„hogy az egy anyaszentegyház min
den időben megmarad". Ezért, a 
Niceai Hitvallás szavaival:

„Hiszem az egy, szent, egyetemes 
és apostoli egyházat.

Vallom az egy keresztséget a bű
nök bocsánatára.

Várom a halottak feltámadását 
és az eljövendő örök életet. Amen. ” 

Dr. Szentpétery Péter

r  \
A SZENTLÉLEK M EGGYŐZI A VILÁGOT...

...a bűn tekintetében

Kettős értelemben is „szelle
mes” a gondolat: Jézus, amikor 
elbúcsúzik tanítványaitól, nem 
azt mondja nekik: „Elmegyek, 
de hagyok nektek egy szent 
könyvet. Abban minden benne 
van, amit tudnotok kell”, hanem 
így szól: „Elmegyek, elküldöm a 
szent lelket, az én szellememet és 
az majd eligazít benneteket. ” A z 
indiai Sundar Singh szomorúan 
tapasztalta: Egyik nap a folyó 
partján ültem. A vízből szép, 
gömbölyű, kemény követ vettem 
ki és széttörtem. A belseje egé
szen száraz volt. Ez a kő sokáig 
feküdt a vízben, de a víz nem ha
tolt a belsejébe. így van ez az 
embereknél Európában. A ke
reszténység századok óta nem a 
kereszténység, hanem a szívek 
keménysége. Az anyagiasság és 
az inteüektualizmus keménnyé 
tette a szíveket. így nem csodá
lom, ha sok ember nem tudja 
megérteni, mit jelent számára 
Krisztus.

Mi, „nyugati” keresztények 
abban élünk, hogy elment Jézus, 
de hagyott nekünk egy nagysze
rű könyvet. Azt kell csak lapoz- 
gatpi, olvasni, idézni, abban 
„minden benne van”. Ő azonban 
azt mondja: Ha elmegyek, elkül
döm hozzátok a Pártfogót. Ő vé
di, időszerűvé teszi, korszerűsíti 
az ügyemet, tanításomat. Amit 
most nem akartam elmondani, 
mert nem tudtátok volna felfog-

V _______________

Jn 16,8-9
ni, azt Ő majd elmondja, nektek. 
Lélek nélkül Biblia és bűn, igaz
ság és ítélet nehéz, kemény kö
vek, száraz intellektuális fogal
mak. Reformátor eleink tudták: 
„testimonium intema”-ra, Jézus 
szellemének belső bizonyságté
telére van szükség, hogy a meg
kövült szívek és megalvadt sza
vak életre ébredjenek, az ősi be
tűk megelevenedjenek. Az el
romlott, elakadt életű ember
nek nem elég kezébe vennie a 
Szentírást, mondván: a Biblia 
az élet szervizkönyve. Ibdnia 
kell azt is, hogy a „szakértelmet” 
az elrontott elet megjavításához 
a Szentlélek adja. Ő megmutatja, 
hol a hiba, kiesett csavar, kiégett 
biztosíték. Meggyőz: az igaz
mondó, mulasztásokra, csúszta
tásokra rámutató, Istennel és ön
magunkkal szembesítő, az évti
zedeken át és még ma is ellen
ségként, cigarettafustös, vodka- 
szagú ideológiai műhelyekben, 
„szalonokban” nemkívánatos 
személyként kezelt egyszerű ná
záreti valójában szívét, lelkét ne
künk, értünk adó jóbarát.

Valaki azt mondta, Istenhez 
utazni olyan, mint egy űrrepülés. 
Minél inkább szabadul a rakéta 
a föld vonzóköréből, annál job
ban elnehezül. Mihelyt azonban 
átlépte a nehézségi erő határát, 
mind könnyebbé és könnyebbé 
válik. Az űrrepülés, a rakéták 
korában is szánalmasan alacso

nyan, a föld vonzókörében 
élünk. Reánk nehezül, lehúz a 
gondok, bajok, betegségek, meg
élhetés megannyi terhe. Ahogy a 
költő, Weöres Sándor úja, mint 
hal a horogra, sietnénk Istenhez, 
de a gyűrűző mélynek ránkteke- 
redik ezernyi hínárja. Egyre 
több magyar fiatal szed kábító
szert, hogy „súlytalanná” váljék, 
hacsak percekre is, de kirepül
jön a hétköznapok rohanásából 
vagy éppen sivár egyhangúságá
ból.

Jézus elmegy, de nem hagy 
magunkra terheinkkel, félelme
inkkel, mondva néhány bátorító, 
együttérzéséről biztosító szót, 
vallásos kifejezést. Pártfogót, 
Vigasztalót küld, hogy a vissza
húzó földhöz, anyaghoz bilin
cselő, Istentől elválasztó erők 
határán átléptessen és terheink- 
től szabadulva, könnyűvé válva, 
siethessünk Istenhez, ahogy a té
kozló fiú repült hazatértekor ap
ja karjaiba.

Bármilyen helyzetben talál
jon, bárhol virradjon reánk, ér
jen minket az ünnep, szegény
ségben vagy jólétben, sikerek 
vagy csalódások között, egész
ségben vagy betegségben, öröm
ben vagy gyászban, itthon vagy 
külföldön, életünk különböző 
állomásairól ezen a Pünkösdön 
utazzunk, térjünk Istenhez a Lé
lek láthatatlan országútján!

Bácskai Károly
____________________________ )

EMLÉKEZÜNK DR. FEKETE ZOLTÁNRA
Nyolv éve 

hunyt el, idén 
lett volna 85 
éves, dr. Fekete 
Zoltán egyete
mi tanár, aki 
15 éven ke
resztül orszá
gos felügye
lőnk volt. 

Zsamócán született, Selmecbá
nyán kezdte iskoláit, majd a 
soproni líceum növendéke volt. 
Sopronban a Hittudományi Karon 
négy féléven át teológiát tanult, 
majd a budapesti Pázmány Péter

Tudományegyetemen szerzett ta
nári oklevelet. 1944-ben itt dokto
rált geológia-geokémiából.

A Budapesti Kertészeti Egye
tem talajtani tanszékvezető pro
fesszora és számos hazai és külföl
di tudományos társaság tagja volt.

Magas tudományos képzettsége 
nem volt akadály abban, hogy hívő 
szívvel, teljes odaadással szolgál
jon egyházában. Belső kényszer
nek engedett, amikor teológus 
lett. Lelkészeket szívesen helyette
sített, nem egyszer szórványokban, 
tanyákon is járt, hogy elvigye az 
örömhírt. Fáradhatatlan volt, a Jé

zusról való tanúskodás élete végé
ig elkísérte. Mint felügyelő, előbb 
a Pesti Egyházban -  később a faso
ri gyülekezetben - , majd az Északi 
Egyházkerület élén, végül az Or
szágos Egyházban szolgált.

Sokan emlékezünk még reá. 
Szelíd szavú, de határozott igehir
detésére, a nehéz időkben tanúsí
tott bölcsességére a vezetésben.

Temetésén hangzott el: Az első 
zsoltárban olvasunk a folyóvíz 
mellé ültetett fáról. Ehhez az élő 
vízhez eresztette élete gyökerét. 
Aki ebből a vízből táplálkozik, 
nem hal meg, aki Jézusból él, meg
marad ez ígéret alatt. így hisszük 
most is, amikor róla emlékezünk!

A
Az „Uj Zengedező Mennyei Kar” Pünkösdje

könyvet, annál jobban megértem 
azóta már hazament több szolga
társunkat, teológusokat, himnoló- 
gusokat, akik belekerültek ennek 
az énekeskönyvnek bűvkörébe.

Ha élő hitet, eleven gyülekeze
tét keresünk, hát itt éppen azzal 
van dolgunk! Ma divat „keresz- 
tyénség utáni” korszakról beszélni. 
Ez a tófejezés ugyan részben igaz, 
de részben félrevezető. Mióta Jé
zus itt járt közöttünk, szenvedett, 
meghalt, feltámadott, lényegében 
nincs és nem is lehet „postchris- 
tianus” korszak. Nincs, mert sem 
Jézus, sem az Ő egyháza nem zár
ható vissza a sírba! Jézus él! -  Az 
Új Zengedező Mennyei Kar az élő 
Jézusról beszél.

A hit hallásból van, és talán 
hozzá szabad tennünk, hogy a hi
tetlenség is hallásból van! Gyere
kek, unokák hallják, ahogyan sok 
mai felnőtt Istenről, bűnről, 
ítéletről, örökéletről beszél, és 
szavukból árad sokszor az Isten 
iránt, és a gyülekezet iránt meghi- 
degült szív. Ez a fagyos lehelet, saj

nos csak terjeszti a modern hitet
lenséget, még a „vallásos” máz 
mellett is.

Az „Új Zengedező Mennyei 
Kar” énekeiből viszont éppen az 
Isten iránti égő, személyes, őszinte 
szeretet árad. Ahogy belelapozunk 
a pünkösdi énekekbe, mindjárt 
megragad az a bensőséges hang, 
ahogy a 181. ének a pünkösdi 
Lélekről beszél:

Te vagy a legjobb ajándék, Mellyet
ember kívánhatna 

Ha téged megnyerhetnélek, Mást
szívem nem óhajtna 

Oh, add magadat nékem, Foglald
el szegény lelkem 

Mert még mikor születtettem
Templomul néked tetszettem.

Nézzünk még néhány mozzana
tot és idézetet a pünkösdi ének
anyagból. Az egyik ének 29 vers
ben beszéli el -  Cselekedetek 2. 
alapján az egész pünkösdi történe
tet. így szól Péter prédikációjának 
hatásáról:

Ezt, hogy halták a népek, Sokan
megijedének,

Megtérének, hívének,
Megkeresztelkedének...

A  pünkösdi Lélek elűzi a ked
vetlenséget, csüggedést, keserűsé
get:

Mennyei fényességeddel 
Bágyadt szívünket gerjeszd fel...

■ Hogy legyen vigassága.
Egy másik példa:
...Minden keserűségünkben 
Bátoríts minket hitünkben 
A Krisztus érdeméért.

Ma nagyon időszerű, amikor a 
Szentlélektől azt kéri, hogy:

Őrizz hamis tudománytól,
Hogy mi ne tanuljunk mástól:
És ne légyen több más senki,
Hanem Krisztus, Kiben kell bízni

A  következő idézet konkrétu
mokat sorol fel, amelyeket a pün
kösdi Lélek adhat:

Gerjessz vüágot elménkben.
Önts szeretetet szívünkben,
Erősíts minket hitünkben,
És nagy erőtlenségünkben.

A  lutheri teológia tisztaságát 
érezzük abban, ahogy a bűnről és 
megváltásról beszél az alábbi idézet:

Hogy mi Adómban elestünk 
Szörnyű lévén veszedelmünk 
Te könyörültél rajtunk.
Hogy ezt ismertessed velünk, 
Szentlelkedet ígérted nekünk,
O mi világossánk

Egyelőre ennyi talán elég lesz 
ennek a szokatlan nyelvezetű éne
keskönyvnek bemutatásából. Re
méljük, a régies kifejezések nem 
zavartak sentót abban, hogy meg
érezze azt a hitet, ami sugárzik az 
énekek mondanivalójából. És vilá
gos, hogy ez a több évszázados éne
keskönyv nem csak egy régi, letűnt 
korszak élő hitéről beszél, hanem 
énekei által a mai evangélikus gyü
lekezet hite is erősödhet. A Biblia 
szellemében fogant énekeskönyv 
úgyszólván a Biblia „előszobája”, és 
igei tartalmával ma is hitet tud és 
akar ébreszteni Gáncs Aladár

Kettős tüzes nyelvekM indig izgatott az alaptörténet. A z első Pünkösd 
eseménysorozata. Hogyan lett a riadt, magukra 

maradt, magukra hagyott emberekből gyülekezet. Tenni 
akaró és cselekedni képes közösség. M it jelképeznek a 
kettős tüzes nyelvek? A  tűz fényén, melegén, közösségte
remtő erején van a hangsúly, vagy a nyelven, amely kap
csolatot teremt, értelmet kölcsönöz, átvitt értelemben 
ugyancsak megvilágítja az addig homályban lévő dolgo
kat. Feltehetőleg -  az eredményből ítélve bizonyosan -  
mindezt kifejezik a kettős tüzes nyelvek.

A z egyháztörténelmet végigkíséri a Szent Lélek mun
kája és a Szent Lelket a maga akarata alá rendelni 
igyekvő rajongás. A  valódi drágakő és a talmi utánzat. 
Olykor nehéz különbséget tenni, látni a kettő között. 
Nemritkán a hamis jobban ragyog. Mégis tartósan csak 
a valódi értékek érvényesülnek. Kétezer év minden var
gabetűje, többek között Isten nevében elkövetett borzal
ma ellenére egyenes, vagy inkább folyamatos a vonal, a 
Szent Lélek munkájának, a názáreti Jézus tanításának, 
életpéldájának a vonulata. Ezért él ma is az egyház. 
M int ahogy ezzel kezdődött el minden, világosodott meg 
az első gyülekezet igehirdetői és tagjai számára, hogy Jé
zus a Krisztus.

Tíz évvel ezelőtt, a Testvéri Szó iratot megfogalmazó 
és közreadó közösség tagjai elsőként azon vitatkoztunk, 
mielőtt papírra vetjük, közzé tesszük gondjainkat egyhá
zunk életével, válságával kapcsolatban, nem lenne-e 
hasznos számba venni azokat a pozitívumokat is, ame- 

'*fyek az egyházat korlátozó állami akarat és az ezt kiszol

gáló egyházi buzgalom ellenére, netán ezekkel összefüg
gésben mégis jelen vannak az egyházban. Felmerültek 
lehetőségek. Néhány ifjúsági konferencia engedélyezése, 
a Diakónia című periodika, némely aktív gyülekezet 
példája... A  többség azonban úgy vélte és végül ez a fel
fogás általánossá vált, hogy kis kovász az egész tésztát 
megkeleszti. Itt pedig meglehetősen nagy a kovász. így 
azután még a jó  dolgok is kétarcúak, szükségszerű meg
alkuvásokkal terheltek. Ezért sem lenne helyes taktikai 
meggondolásból már a kezdet kezdetén rácsúszni erre az 
ingoványos útra. Hiteltelenné válna a mondanivaló.

így azután pozitívumként maradt a hálaadás azért, 
hogy a Szent Lélek ma is munkálkodik közöttünk. De 
hát ma, tíz év után, a rendszerváltozást, az egyház sza
badságának a helyreállítását követően, a Testvéri Szó 
egykori mércéjét alkalmazva, m it fogalmazhatnánk meg 
pozitívumként? Azonkívül, hogy hálát adunk Istennek 
azért, hogy Szent Lelke most is munkálkodik közöttünk 
Teológiailag feltehetően tiszta, a gyakorlatban kicsit le
egyszerűsítő gondolkodás ez. 1986-ban politikai indo
kok -  ha ezt sokan sem akkor, sem most nem szívesen 
vallják be, eleve tisztátalan dolognak vélve a politikát, 
ha művelik is -  miatt volt szükségszerű a leegyszerűsítés, 
ne csökkenjen az üzenet ereje. Mert hitünk szerint a 
Szent Lélek munkája segítette akkor is az ifjúsági konfe
renciák szervezőit, előadóit, mára számos lelkész, gyüle
kezeti munkás került ki az akkori konferenciázók közül.

Ugyanez igaz a Diakóniára, amelynek megjelenése, szá
mai sokak hitét erősítették, mélyítették Es a korabeli 
egyházi élet egyéb pozitívumaira is igaz ez természetesen.

Simul iustus et peccator. A  csodálatos lutheri gondo- 
lat -  egyidejűleg igaz és bűnös -  nemcsak az emberre, a 
Krisztus által megváltott emberre, hanem minden tevé
kenységünkre igaz. Nemcsak túlzott leegyszerűsítés, ha
nem egyfajta önfelmentés veszélyét is magában rejti, ha 
azt mondjuk, hogy ami jó  az egyházi életben, az a Szent 
Lélek munkája, minden egyéb emberi gyarlóság. Bizo
nyára így van. Csak hát a Szent Lélek munkája is embe
rek révén valósul meg. Akárcsak kétezer évvel ezelőtt. És 
nem a m i dolgunk az ítélet, a törekvés a konkoly és a bú
za szétválasztására. Különösen veszélyes, igazi csapda, 
amikor a nekünk tetsző dolgokat az egyházban a Szent 
Lélek munkájának minősítjük, a nem tetszőket emberi 
dolognak, rosszabb esetben ördögi praktikának

Vállalni kell véleményünket, korlátáinkkal együtt, 
nem bújva a Szent Lélek mögé. Mikor söpör végig egy 
közösségen a megújulás szele, válik akár viharrá, támad 
nyomában olyan lelki ébredés, amely látványossá teszi a 
Lélek munkáját, az Isten titka. Kérhetjük, remélhetjük, 
tennünk kell érte, de bekövetkezte nem tervezhető embe
ri módon.

Nincs rosszabb a szürkeségnél. A z állóvíznél. Erre ér
zett rá a költő, aki nem akart a szürkék hegedűse lenni, 
aki megrázó mdtivációt kívánt, legyen az a Szent Lélek,

vagy a kocsma gőze. Nem blaszfémia, nem istenkárom
lás, imádság ez, a langyosság ellen. Talán ez a mai egy
házi élet legnagyobb veszélye. Vajha hideg volnál, vagy 
hév. Térnek vissza az egyházba, akik elhidegültek a szo
cializmus évtizedeiben. Erőre kapott a hévvel bírók kis 
csapata. De fenyeget a szürkeség a langyosság az álló
víz, mint újfajta túlélési stratégia a szocializmus után, a 
szekularizációval, az elvilágiasodással kiegyezve.

Magam a megújulás jeleként várom a sajtó kettős tü
zes nyelveit. Sem az ige üzenete, sem az emberi természet 
nem változott érdemben kétezer év alatt. Ma is időszerű 
Péter apostol igehirdetése. Változtak viszont életünk 
külső feltételei, látványosan a kommunikáció, az infor
mációk közlése terén. Péter igehirdetését ma közvetítené 
a televízió, a rádió, közölné az írott sajtó.

Miért szürke -  kevés kivétellel -  az egyházak sajtója? 
Miért nem tör át a Szent Lélek ereje? Feltehetőleg ben
nünk, közvetítőkben van a hiba. Jellemző példát nyújta
nak a szociáletikai kérdések Állandó igény az ezekkel 
foglalkozás, de alig olvasni valóban a mának szóló, a 
gyakorlatban is megszívlelhető, a feszültséget vállaló ta
nítást vagy vallomást. A  tv-ben az első pillanatokban so
kat tesz a megjelenés, de azután már a személyiség a 
mondanivaló dönti el, hogy érdemes-e a műsor a figyel
münkre. A  sajtó reflektorfénybe állít. 1996 Pünkösdjén 
tompának látszanak az egyház fényei. Várjuk a kettős 
tüzes nyelveket egyházban, egyházi sajtóban.

# Frenkl Róbert
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A SZENTLÉLEK  MEGGYŐZI A VILÁGOT...

... igazság tekintetében
Jn 16,10

Jézus mondja: „az igazság az, hogy 
én az Atyához megyek, és többé nem 
láttok engem”.

A 234. énekünk 3. versében éne
keljük ezeket a sorokat a Szentiélek
ről: „ Te vagy a nagy Úristennek meny- 
nyei ajándéka, igazságnak mestere... ”

Jó ízlelgetni ezt a kifejezést: igaz
ságnak mestere. Valaki, aki az igaz
ságnak ismerője, Ietéteménypse, ok
tatója, tanítója. Sőt tudjuk, O az, aki 
maga az IGAZSÁG! Hiszen annak 
telkeként jön ebbe a világba, Aki ki
mondta önmagáról: „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet.. ” (Jn 14,6). 
S mégis hányszor át kellett élnie Jé
zusnak, hogy mindazt, amit Isten 
igazságaként kívánt mentő szerete- 
tével életté tenni, azt az ember ör
dögtől valónak, hazugságnak, csalás
nak, sőt istenkáromlásnak ítélte. 
Igen, mert a Mennyek országa igaz
ságával a magát az igazság bajnoká
nak tartó ember semmit nem tud 
kezdeni! Amíg Isten nem adja a 
Szentlélek ajándékát, addig az em
ber vélt igazságának foglya marad.

Hidta ezt jól Jézus! Thdta, hogy 
sokan megkérdezik magukban, ami
kor majd a kereszten látják szenved
ni és meghalni: O lenne a Messiás? 
Az nem lehet igaz. Uidta, hogy a 
húsvéti tények után is viaskodni fog
nak az akkoriak s a mindenkori ta
nítványok ezzel a KÉRDÉSSEL: 
csakugyan igaz lehet, hogy O él? S 
ebből a gondolkodásból, kételkedés
ből az következik, hogy az ember 
szüntelenül megkérdőjelezi a bűn
bocsánat, a feltámadás, az ítélet, az 
örök élet beszédének igazságát, 
ígéretének beteljesedését is. S

tovább viszi az ember a kétel
kedésében kérdéseit: hol van most 
Jézus? S hol leszünk mi, amikor el
megyünk ebből a földi világból?

Kell, aki meg tud győzni mind
ezeknek az ígéreteknek s a mögöttük 
lévő, Jézus által már elvégzett té
nyeknek igazságáról. Hol található 
az a meggyőző erő, mely által bizo
nyosságra juthat kételkedő szívünk? 
Jézus nevén nevezi, sőt megígéri el
jöttét annák, Aki, mint az Elő Isten 
mennyei ajándéka ezt a meggyőző 
munkát képes véghezvinni, az emberi 
szívben. S a Szentlélek Úristen ki
áradt az első pünkösdkor a tanítvá
nyok szívébe, s kaphatja Őt ajándé
kul ma is mindaz, aki hittel imádko
zik érte. Hiszen Jézus maga biztat: 
„vegyetek Szentleiket!” Mint legdrá
gább ajándéka Urunknak, így végzi 
köztünk is a Szentlélek az igazság fe
lől való meggyőzés mesterségét. Fel 
tudja tömi hitetlenségünk önigazsá
gainak kemény burkát. A Szentíelket 
kapott tanítványokat látva, már az 
első pünkösdkor sokakban megfo
galmazódott ez az ítélet is: édes bor
tól részesedtek meg! így is mondhat
ták nekik: ezek nem józanok, össze
vissza beszélnek, megbolondultak.

De sokan ezt kérdezték: mit te
gyünk Atyánkfiái, férfiak? S amikor 
kapták a biztatást: térjetek meg és ke- 
resztelkedjetek meg meg is tették! Ki 
győzte meg őket? A Szentlélek! S ők 
tudták, hogy Jézusnak az Atyához 
menetele nem a csúfos véget, a ku
darcot hordozza magában, hanem el
lenkezőleg: a célbaérést, a győzel
met! Azt a drága örömhírt, hogy akit 
az Atya ide küldött közénk, hogy em

berré, testvérünkké, sőt Megváltónk
ká, valóban Szabadítónkká legyen, 
maradéktalanul elvégezte, betöltötte 
küldetését. Megváltásunk bűnből, 
halálból, ördög hatalmából igazság!

Ezért mondja Jézus: „az igazság 
az, hogy én az Atyához megyek s töb
bé nem láttok engem!" így teljesedik 
be, hogy Jézusnak el kell mennie eb
ből a világból, hogy eljöhessen a 
Szentlélek, s elvégezhesse meggyőző 
szolgálatát. Jézusnak el kellett men
nie azért is, hogy helyet készítsen 
mindazok számára az Atya örök haj
lékában, akiket meggyőz a Szentlé
lek a kereszt, a feltámadás, megvál
tás igazsága felől!

Ez az igazság Jézus életét, élet
odaadását, magatartását, minden 
szavát és tettét magában hordozza. 
Hiszen az Ő engedelmessége volt az, 
amit az Atya tökéletesnek, helyes
nek, egyedül igaznak fogadott el. S 
mert ez megtörtént, ezért a jézusi 
igazságért, igaz életért minekünk 
igaztalanoknak is lehetséges a cél- 
baérés. Többé itt nem látjuk Őt. Ha
talmát, jelenlétét mégis tapasztaljuk. 
Szentlelke ott végzi ma is meggyőző 
munkáját, ahol Isten igéje, Jézus 
szava hangzik.

Énekeljük örömmel: „Szentlélek 
Te vagy a nagy Úristennek mennyei 
ajándéka, igazságnak mestere..." S 
kérjük imádságainkban: Jövel Szent
lélek Úristen, vezess el mind
annyi unkát a Te igazságodra. így 
nem csupán az IGAZSÁG megisme
résére juthatunk el, de egész életünk 
a Jézus Krisztus megigazító kegyel
mét hirdetheti.

Dem e D ávid

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
A M agyarországi Evangélikus Egyház 

és a Szlovákiai Ágostai H itvallású  
Evangélikus Egyház közötti 

együttm űködésről
Istennek hálá t adva és ismerve közös történelmün

ket és a világ iránti együttes felelősségünket, ezennel 
kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy az egyházi élet 
különböző területére vonatkozó együttműködésünket 
erősíteni kívánjuk a következő célokkal:

1. Új m unkaterületeink közös tám ogatása és egyhá
zaink nyelvi kisebbségeinek ápolása.

2. Egyházközti együttmunkálkodás az Európai Egy
ség irányába történő hozzájárulásként, az „Európai 
Ház” felépítésében.

Együttműködési területek:
1. Rendszeres kapcsolattartás az egyházak vezető

sége között.
2. Ösztöndíjak nyújtása teológiai hallgatóknak Po

zsonyban és Budapesten, rövidebb és hosszabb időre 
szóló tanulm ányi u tak  lehetővé tétele Magyarországon 
és Szlovákiában, vendégelőadások, a két teológiai fa
kultás együttmunkálkodása.

3. Lelkészek és tanárok küldése igény és beosztás sze
rint (igehirdetői helyek a kisebbségi nyelvek területem).

4. Szükség és lehetőség szerint könyvek, szakköny
vek, újságok, folyóiratok kölcsönös küldése.

5. Egyházi m unkások szám ára üdülési lehetőségek 
biztosítása.

6. Különböző szakcsoportok együttműködése (taná
rok, tanulók, nők, ifjúság, diakóniai m unkatársak, 
énekkarok, missziós társaságok stb.).

7. Látogatási program ok szervezése.
8. Meghívások oktatási rendezvényekre, szeminári

umokra. konferenciákra.
9. Tapasztalatcsere a levéltárak és könyvtárak 

m unkája területén.
10. Ökumenikus és nemzetközi eseményeknél rész

vételi előkészítés és egyeztetés (Európai Ökumenikus 
Nagygyűlés, Graz, 1997. június).

11. Különböző egyéb segítségnyújtás (pl. egyházi 
épületek renoválása Magyarországon és Szlovákiában).

Ezen Szándéknyilatkozatot m indkét egyházban a 
megfelelő legközelebbi testületi ülésnek kell megerősí
tem.

Pozsony, Bratislava, 1996. február 13.
D. dr. H arm ati Béla s.k. Dr. Jú liu s Filo s.k.

püspök-elnök egyetemes püspök
Magyarországi Szlovákiai Ágostai

Evangélikus Egyház H itvallású Ev. Egyház
A nyilatkozatot az Országos P resbitérium  m ájus 10- 

én jóváhagyta. A kapcsolatok felvételét gyülekezetek
nek is ajánljuk.

MOZAIKOK -  PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Folyamatos pünkösd
M áté 16,15-18

Folyamatos pünkösd? -e z  az egyház életbe vágó kérdé
se. Ebben foglalom össze Martin N i e m ö l l e r  prédikáci- 
ós töredékét. Niemöller az első világháború tengeralattjá
ró kapitánya, majd evangélikus lelkész. A  németországi 
Hitvalló Egyház vezéralakja a nemzetiszocialista uralom 
idején, koncentrációs táborok foglya Hitler alatt. A  máso
dik világháború szenvedései népek életében, zsidók százez
reinek kiirtása sötétlenek igehirdetésének a hátterében. .

Jézusnak Péterhez intézett szavai a gyülekezet, egyház 
alapításáról mást jelentenek, mint a kereszténység többsége 
véli: „ Te Péter vagy, és én ezen a sziklán építem fe l egyháza
mat. ” Jézus gyülekezete és mi csak akkor és addig állunk 
ezen a sziklán, amikor és amíg Péter hite és hitvallása a mi
énk  Nem Péterhez való viszonyunkról van szó, mint a római 
katolikus egyházban a Péter örökösének tartott római pápa 
Jézus helytartójaként való elismerése.

Az egyház építésének nem Simon, az ember, a rendíthe
tetlen sziklaalapja. Nem az a Simon Péter, akinek Jézussal 
való találkozásában Isten Lelke megnyitja szemét és fülét, 
úgy hogy nem tehet mást mint hogy hittel tanúskodott: „Te 
-  Jézus -  vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” A  Jézushoz való 
viszonyunkról van szó, ahogyan Pál apostol írta a római le
vélben: „Ha tehát szájjal Úrnak vallód Jézust, és szívedben hi
szed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz”. 
Ez pedig magunktól nem történhet meg: „Senki sem mond
hatja 'Jézus Ur, csakis a Szentlélek által (lK or 12,3).

Jézus gyülekezete, a keresztény egyház nem vallásos tár
saság, világnézeti közösség. Alapvetően nem arról van szó, 
amit keresztény tannak vagy hitvallási iratnak neveznek. El
lenben arról van szó, hogy őbenne hiszünk és őróla teszünk 
bizonyságot, aki által az élő Isten kegyelmesen cselekedett 
velünk. Ez a cselekvés Isten Lelkének műve. A Szentlélek 
építi és megtartja az egyházat, Jézus gyülekezetét, amint azt 
Luther Márton tanította a Kis Kátéban: „... ahogyan a Föl
dön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, meg
szenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. ”

Közli: Veöreös Im re

Az egyházi építkezésekről beszélgettünk,
Az országos egyház építési 

osztályának megszervezését -  több 
más munkaághoz hasonlóan -  az 
élet kényszerítette ki. A rendszer- 
változást követően megnöveked
tek az igények, a lehetőségek, új 
lendületet kapott a templomépíté
si kedv. A kárpótlási törvény alap
ján, az egyházi ingatlanok vissza
kerülése, illetve pénzbeli kiváltása 
során megszaporodott feladatok 
új szervezeti-szakmai kereteket 
igényeltek. Az egyházi építkezése
ket jóváhagyó bizottság valójában 
csaknem formális tevékenységé
nek ideje lejárt. Az országos pres
bitérium mellé rendelt építészeti 
és egyházművészeti bizottság -  
amelynek több neves építész is 
tagja -  viszont ma valódi szakmai 
irányító testület. A  gyakorlati 
munkát pedig az építési osztály 
végzi. A hatékonyság érdekében 
mind a bizottság elnöke, mind az 
osztály vezetője ugyanaz: a terve
zési tapasztalatokkal rendelkező 
dr. Inotayné Lukáts Judit.

-  Nagyszerű 
érzés látni az 
új templomo
kat szerte az 
országban. -  
Még akkor is 
így van ez, ha 
t u d j u k :  
külföldi segít
ség nélkül 
nem boldo

gulnánk. Bizony, a növekvő építő- 
anyagárak miatt egyre nehezebb 
biztosítani a beruházások anyagi 
fedezetét. Egy templom sokáig 
fennáll, ezért környezetébe illő
nek, művészi és szakmai szem
pontból magas színvonalúnak kell 
lennie. Bizottságunk körültekintő
en, pályázat alapján igyekszik dön
teni a tervező kijelöléséről. El
vünk, hogy evangélikus templomot 
lehetőleg evangélikus építész ter
vezzen, ez persze nem járhat szak
mai kompromisszumokkal. De 
nincs is ilyen gond: kiváló evangé
likus építészeket hívhatunk meg e 
pályázatokra. A terveket a Magyar 
Építészek Kamarájának közremű
ködésével szakmai zsűri bírálja el,

amelynek természetesen egyházi 
vezetők is tagjai. A kivitelező kivá
lasztása is hasonló pályázati verse
nyen dől el. S ezután megkezdőd
het az építés. A segítséget nyújtó 
külföldi szervezetek szigorúan el
lenőrzik a pénzfelhasználást. 
Ezért is nagy a felelőssége a dön
téshozóknak: csak korrekt, lehető
leg már bizonyított, jó szakmai tu
dású vállalkozókat bízzanak meg.

— Hol épülnek az országban ma 
evangélikus templomok?

-  Elkészült a dunaújvárosi temp
lom. Beszélgetésünk idején éppen 
a harang beszerelése zajlik. Egy ál
lami gazdaság köré épült új tele
pülés Telekgerendás, ahol többség
ben evangélikusok élnek, ők kér
ték, s az önkormányzat kezdemé- 
nyezte(!) a templom építését. Az 
úgynevezett torony mögé építke
zések sorában -  amikor a meglévő, 
különálló tornyot kell kiegészíteni 
templomépülettel -  folyik a mun
ka Kisfaludon, Sopronnémetiben, 
Porrogon. Külön csoportosítva 
szólnék a Balaton környéki temp
lomépítésekről. A belső-somogyi 
gyülekezetek elnéptelenedtek, a 
lakosság nagy számban a tó köze
lébe költözött, továbbá a nyaralók
nak is vannak hitéleti igényeik, sok 
köztük a lutheránus német és finn 
turista -  ezért egyre-másra jelent
keztek a balatoni gyülekezetek az
zal, hogy templomot szeretnének. 
Siófok után most Bogláron, Füre
den is elkezdődött a munka. Bala- 
tonbogláron a kilátóhegyen gyö
nyörű telket adott az önkormány
zat, az alapozás folyik. Füreden 
megtörtént az alapkőletétel, az 
idei év az alapozásé, és a szerke
zetépítés megkezdéséé lesz. Keszt
helyen sajnos le kell bontani a vá
rosban lévő, életveszélyessé vált 
templomot. Ugyanakkor ez a telek 
nagyon kicsi, ezért a kissé mesz- 
szebb lévő, de jóval nagyobb új te
rületen kellene felépíteni a temp
lomot és a hozzá kapcsolódó épü
letegyüttest. Budaörsön és Pásztón 
is elkezdődik idén a tervek megva
lósítása. Nagycserkeszen hosszú 
évek óta épül már a templom, 
egyelőre csak a gyülekezeti termet

használják. Nagy öröm volt a zom- 
bai szép kis templom megszuleté- 
se, amely igen nagy gyülekezeti 
összefogás eredménye volt.

-  Tevékenységi körébe tartozik a 
műemlék templomokkal való törő- 
elés is.

-  Szomorú látvány építésznek is, 
evangélikus embernek is az elha
gyott templomok pusztulása. Leg
nagyobb gondot a dél-dunántuli 
műemlék templomok állapota je
lenti. A gyülekezetek itt jórészt né
met nemzetiségűek voltak, s a kite
lepítés után nem maradt, aki fenn
tartsa, használja ezeket a nagyon 
szép, kisebb-nagyobb templomo
kat. Igyekszünk legalább a legsür
gősebb „mentési” munkákat elvé
gezni — mint például Kistormáson 
- , de hát alig jut erre pénz. Szirák, 
Udvari, Gerényes, Szabadi -  szívfáj- 
dító látni az egykor virágzó gyüle
kezetek nagy templomait, amelyek 
előbb-utóbb az enyészeté lesznek. 
Ahol még ma is van gyülekezet, 
azért nem hagyja veszni templo
mát: Somogydöröcskén például na
gyon szépen sikerült a felújítás.

- A z  iskolák, oktatási központok 
építése viszont biztosan örömteli fel
adat...

-  Igen, ez élettel teli világ, min
dig történik valami! A már műkö
dő iskoláinknál is mindig van ten
nivaló, hiszen eléggé megviselt ál
lapotban kaptuk vissza ingatla
nainkat. Sorra épülnek-újjáépül- 
nek a kollégiumok is. Gyönyörű 
feladat most az aszódi gimnázium 
felépítése. Régi épületünkhöz az 
önkormányzat ragaszkodott, ezért 
a kárpótlási pénzen egy új gimná
ziumot építünk. Igen értékes, szép 
fekvésű telket kaptunk cserébe a 
régiért. Megtörtént a kivitelező 
megbízása, júniusban kezdődhet
nek az építési munkák. Jelentős 
beruházásunk a révfülöpi oktatási 
központ megvalósítása, s ugyan
csak folyamatosan haladnak a 
hűvösvölgyi nyugdíjas lelkészott
hon munkálatai.

-  Köszönjük a tájékoztatást, és 
további jó  munkát kívánunk

Ú jlak i Agnes

„MI DOLGUNK A VILÁGON?”
Az egyház szerepe, m ondanivalója ma

A CREDO
evangélikus folyóirat szeretettel hívja gyülekezeteink tagjait, 
egyetemistáinkat, iskoláink tanárait és diákjait, valamint 
minden érdeklődőt a budapesti evangélikus értelmiségi körök 
évzáró közös csendesnapjára, amelyet 1996. június 1-jén a 
Deák téri Gimnázium dísztermében tartunk.

PROGRAM
9.00- 9.15 Áhítat -  Takács József
9.15- 9.45 Előadás -  Dr. Sólyom Jenő: Mi dolgunk a vüá-

gon -  egyházunkon belül
9.45- 10.15 Előadás -  Szabóné Mátrai Marianna: Mi dol

gunk a világon -  egyházunkon kívül, a társadal
munkban

10.15- 11.30 Megbeszélés négy csoportban. Milyen legyen az
egyház ma? A csoportok munkáját vezetik: 
Bálint László, Fabiny Tamás, dr. Hafenscher 
Károly, Pángyánszky Ágnes lelkészek

11.30- 12.00 Tea-kávé-sütemény
12.00- 12.30 Pódiumbeszélgetés. Résztvevők: előadók, cso

portok vezetői és egy-egy csoporttag.
12.30- 12.45 Záró áhítat -  Zászkahczky Péter
12.45- 13.00 Kötetlen beszélgetés, áldás

E vangélikus K eresztyén
É rte lm iség i M űhely, É rte lm iség i K ö r

D eák  té r  B udahegyvidék
M agyar L u th e rán u s 

É rte lm iség iek  
T ársasá g a  (MALÉT)

E vangélikus 
Egyetem i és Főiskolai 

Gyülekezet

Várady Lajosra emlékezünk
A Budavári Gyülekezet Isten iránti hálával és szeretet

tel emlékezik 25 évvel ezelőtt, 59 évesen, aktív korában 
elhunyt lelkészére, Várady Lajosra, aki 1953—1971-ig volt 
a gyülekezet élén.

Nehéz időben, külső politikai és belső gyülekezeti fe
szült helyzetben hűségesen, szorgalommal, szeretettel és 
töretlen hittel építette a megfogyatkozott gyülekezetét.

Szolgálatára, higgadt, a hit mélységeit kereső igehirde
téseire, lelkipásztori bölcsességére, meleg szavaira még 
ma is sokan gondolnak vissza az idősebbek közül.

Mi most Pünkösdi lángok című versének közreadásával 
emlékezünk rá.

Pünkösdi lángok
Ha látom, hogy mennyi itt a kenyérbánat,
Ha látom, hogy testvér testvérre támad,
Ha álmunk virágait látom az avarba 
s lelkünk nyugodt vizét véresre kavarva,
I f  a mindenfelé csak bűnt és bűnt látok, 
így imádkozom: ti pünkösdi lángok 
Égessétek meg ezt a csúf világot!

De ha elém jönnek fehér gyerek-lelkek,
Játékra nyílt kezű, ártatlan Ms szentek,
AMken nem fog sem bűn, sem átok, 
mert ők öröklik a nagy mennyországot, 
így imádkozom: ti pünkösdi lángok,
A gyerekekért, csak a gyerekekért 
Tisztítsátok meg ezt a csúf világot!

Várady Lajos (1911-1971) 
(1942. vagy 1943. évben)

Varázslatos pünkösdlalamennyi egyházi ünnepünk közül a legtöbb de-
__Irut, életörömöt nekem a pünkösd jelenti. S ahogy

a körülöttem élő embereket látom, úgy tapasztalom, 
hogy ezzel az érzéssel nem vagyok egyedül.

Az ádvent a várakozás, az áhítat; a karácsony az Is
ten és szeretet, a boldogságot adni akarás ünnepe. A  
böjt a magunkbaszállásé, a nagypéntek a gyászé, az 
alazaté. A húsvét pedig a feltámadásé, a bűneinket 
megváltó csodáé.

Ennek az ünnepsomak méltó befejezése számomra 
a pünkösd. Ez a nap egyenes folytatása a húsvéti 
örömhírnek. Amikor a sírjából kiszálló Jézus először 
jelent meg a tanítványok előtt, már megjósolta nekik: 

„És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pe
dig maradjatok a városban, amíg fe l nem ruháztattok 
mennyei erővel. ” (Lk 24,49)

Ez az ígéret teljesedett be pünkösdkor, a Szentlé
lek ünnepén, amikor az egybegyűlt apostolok előtt 
„valami lángnyelvek jelentek meg” és „mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szólja
nak. ” (ApCsel 2,3—4)

Ugyanarra az időre esett a zsidó pünkösd is, a Mó
zesi törvény ünnepe, melyet az Egyiptomból való sza
badulás emlékére megtartott húsvét utáni ötvenedik 
napon rendeztek meg. Erre az ünnepre rengeteg za
rándok érkezett Jeruzsálembe, akik -  akarva-akarat- 
lan -  szemtanúi lehettek ennek a különös esemény
nek. A  városban összegyűlt soknyelvű tömeg döbben
ten tapasztalta, hogy érti, amit az apostolok beszél
nek. „Mert m indenki a maga nyelvén hallotta őket be
szélni ” (ApCsel 2,6)

Némelyek álmélkodtak, mások zavarban voltak és 
megdöbbenve kérdezték egymástól: „Mi pkar ez len- 
ni?” (ApCsel 2,12)

De voltak olyanok is, akik kicsúfolták az apostolo
kat, és meggyanúsították őket: „Édes bortól részeged- 
tek meg. ” (ApCsel 2,13)

Akkor szólt Péter a tömeghez. Beszédének hatásá
ra sokan megtértek, s belőlük alakult az első keresz
tény közösség.

Á pünkösdöt valószínűleg már az őskeresztények is 
az egyház születésének tekintették. Erről tanúskod
nak az első évezred derekától fennmaradt szakrális 
jellegű képzőművészeti emlékek.

Ha nem vesszük figyelembe a rosszindulatot azok 
részéről, akik az apostolokat részegséggel vádolták, 
szinte elgondolkodtató a megjegyzésük. Mert pün
kösd valóban ad a léleknek egyfajta részegséget. Egy
fajta varázst. Ünnepe egybeesik a természet megúju
lásával.

„Lángszámyakon röpül felénk a nyár, 
az éj meleg s már perzselő a reggel.
Bofygunk az éjbe álmodó szemekkel 
s ritkán találunk hűvös árnyra már. ”

(Kosztolányi Dezső: Pünkösd)

A  három kétnapos ünnep közül egyedül pünkösd
kor nem várunk és nem kapunk ajándékot szeret
teinktől. A karácsony fenyőfas, csillagszórós áhítatá
ban kicsit benne rejtőzik a várakozás a saját szemé
lyünk számára külön örömöt jelentő, kézzel fogható 
kedvességre. Húsvétkor a piros tojások, csokoládé- 
nyuszik, barkaágak hangulatában ünnepelünk.

Pünkösd napjának nincsen semmiféle tárgyi jellem
zője. Szellemi, lelki ünnep ez! Hitváity csecsebecsék

helyett a természet hatalmas birodalma nyújtja felénk 
az élet boldogságát. A  piroslabdájú pünkösdirózsák 
édes illata, és az orgona már elnyílt, fehér -  vagy a li
la millió árnyalatában -  tündöklő fürtjei még így, her- 
vadtan is a vidámság himnuszát szórják felénk.

Az ünnep környékén nyiladozó akác mámorító 
bódulatában nézzük és gyönyörködünk a fák sokszí
nű, finom menyasszonyfátylaiban. Fehér, rózsaszín, 
sárga, kék virágszirmaikat simogatja vágyó tekinte
tünk.

Látjuk a csodát, ^varázslatot. Isten erejét a terem
tett világ felett. Az Ő hatalmát legtökéletesebb alko
tása, az ember felett. Megtelünk áhítattal és hittel. 
Reménnyel, hogy a jó, a nemes végül mégis diadal
maskodik a rosszon, ahogy a zord szelek, fagyos viha
rok felett is győzedelmeskedik a napsugár. A  termé
szetben és az emberek között egyaránt elérkezhet, el
érkezik a megújulás.

Pünkösd ünneplését meghatóan tolmácsolja a tisz
ta szív érzésével a 16. század második felében élt 
költőnk, Balassi Bálint. Ő a magyar lírai költészet 
megalkotója és európai szintre emelője. A reneszánsz 
képviselője hazánkban, aki a középkor zárt világából 
kitörve, az egyéni öröm, a földi boldogság első meg
fogalmazója és hirdetője irodalmunkban:

>yAIdott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Minden egészséggel látogató ege,
Hosszú utakon járókat megkönnyítő szele,
Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhába. ”

. A legkedvesebbek a vers utolsó sorai. Az egymás 
iránti szeretetre és az életörömre való buzdítás:

»Hy jó  időt élvén Isten kegyelmébűl 
Dicsérjük szent nevét fejenként jó  szívbűi 
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetbűl. ” 

(Balassi Bálint: Borivóknak való)

A városlakó ember, ha csak ki nem szabadul hétvé- 
w .a zöldbe’ nem sokat érez a természet megúju

lásából A szűk utcák, a betonházak zárt tömbjei el
rejtik előle a sok színben pompázó, dús lombú fákat. 
A virágok illatát elnyomja a kipufogógáz kellemetlen, 
tojtó bűze. A csendet megöli a zaj. A robbanásszerű, 
gyors fejlődés átváltoztatja a természetet. Ózonlyuk, 
életét ’ levegőszennyeződés veszélyezteti utódaink

Tálán a lelkek is ezért csukódnak össze? Mint sötét
ben a tulipánok piros kelyhei? Vigyázzunk pünkösd 
innp« nek szivet gyönyörködtető varázsára! Ne 

elveszni! Hiszen mi lennénk szegényebbekhagyjuk
nélküle!

„Ne nézz, ne nézz vissza, 
hagyd, ficánkoljon 
szíved fent előre 
mint fád  csúcsán fénylő 
csókok közt a levél 
Hagyd, két kéznél fogva 
vezessen karcsú 
illat, -  ha másnak nem:
magadnak a földet 
tán még megválthatod. ” 

(Illyés Gyula: Pünkösd)
Lenhardtné Bertalan Emma*
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Kedves "testvérek!

A létra kicsúszott alólam és én 
térdre estem, amikor óvodánk 
külső falát -  amire már nem volt 
pénz -  festettem. Volt ebben vala
mi figyelmeztetése az Úristennek: 
Ne akarj mindent magad megol
dani!

Az elmúlt hónapok óvodaépíté
sénél nem is annyira a fizikai mun
ka, a kivitelezőkkel való foglalko
zás volt a nehéz, sokkal inkább az 
emberi közöny, egyes esetekben az 
idegölő ellenszél. Gyakran kérdez
tem Istent: Miért kell itt is, mint 
otthon annyiszor, egyedül csinálni 
azt, ami több emberre szabott 
munka? Milyen jó volt a kortárs 
Martin Hiltel püspökömre figyelni, 
aki többek között így erősített: Ár
pád! Isten nem bolond, tudja kire 
mit és mennyit bízhat.

Április 20-án megtörtént óvo
dánk felszentelése.

„íme ezt az óvodát a gyülekezeti 
tanítás szolgálatára szánjuk. Olyan 
hely legyen, ahol ki-ki támogatást és 
békét leljen, az Atya, Fiú, Szentlélek 
Isten védelme alá helyezkedve” — 
mondotta a püspök. Igen, ezt az 
akarást munkálja bennünk már 
egy éve az Úr.

Nem császármetszéssel született 
ez az óvoda, hanem keserves vajú
dással, és hálásak vagyunk azon 
keveseknek, akik alkalmanként 
„Veronika kendőjével” letörölték 
verejtékező homlokunk. Csak a 
keretek készültek el 50 gyermek 
befogadására. A képet majd a gye
rekek, óvónők, szülők festik meg 
Isten segítségével. Remélem, en
gedik Őt munkálkodni.

Az utóbbi időben gyakran elém 
került Mk 14,8 verse, ahol így ol
vassuk Jézus értékelését Betániai 
Mária szolgálatáról: >yA.zt tette, 
amit tennie kellett: előre megkente a 
testemet a temetésre. ” Többször 
megkísértett a gondolat: amit te
szek nem csak az itteni töredék 
magyar gyülekezetnek a szép halá
lát készíti elő? Remélem, azt tet
tem, amiből krisztusi feltámadás 
lesz „harmadnapon”.

Örömünkre, velünk ünnepelt 
Tőkés László királyhágómelléki 
református püspök, aki ezekben a 
napokban a magyar kolónia ven
dége volt. Előadásában arról is 
szólt, hogy itt és Erdélyben, vagy 
éppen az anyaországban, kevés 
erőnk van, de bízhatunk, mert Is
ten a kicsinyeknek és gyengéknek 
mutatja meg erejét. Nem a mi 
erőfeszítésünkön van a hangsúly, 
hanem az Ő kegyelmén. Ő segí
tette meg ezt a nagy munkát is, 
ami szinte hihetetlen, itt, ebben 
az idegenségben, a beolvadásban, 
távol a hazától; íme egy óvoda 
épült.

Dr. Jordan Emil, bencés tanár, 
atyai jóbarátunk így köszöntötte a 
gyülekezetei:

„Ez az óvoda bizonyságos bizta
tás arra, hogy ha úgy akarjuk, akkor 
fennmarad a magyar nyelvű keresz
ténység Sáo Paulában és egyben ez a 
hely a brazil társadalomban keresz
tény missziót is szolgál. ”

Örültünk Harmati Béla püspö
künk biztató sorainak és jó volt 
tudnunk, hogy átölel az otthoni 
testvérek szeretete.

Istentiszteletünk offertóriumát 
és külön adományokat, összesen

Levél Sáo Paulóból

1949 dollárt, az erdélyi magyar is
kolák megsegítésére adtuk. Az 
óvodaudvaron a Lutheránus Női 
Kör gazdag fogadást rendezett 
vendégeink részére, akik között itt 
volt Rózsa Tamás, hazánk Sáo 
Pauló-i főkonzulja.

Arra kérünk titeket, otthoni 
testvérek, imádkozzatok velünk az 
itteni óvodaszentelési liturgia sze
rint, hogy missziói szolgálatunk ne 
legyen hiábavaló az Úrban:

„Könyörögjünk a mi Urunkhoz, 
Jézus Krisztushoz, minden hívők. 
Pásztorához és Mesteréhez, minden 
egyes gyermekért, akik ezt az óvodát 
látogatni fogják, hogy gyakorolják a 
mindennapi életben mindazt, amit 
itt tanulnak.

Urunk, hallgasd meg imánkat!
Ennek az óvodának a vezetőiért

és óvónőiért, hogy a krisztusi taní
tásnak igazi követői legyenek, imád
kozzunk az Úrhoz.

Urunk, hallgasd meg imánkat!
Minden gyermekért, akiknek szer

te a világon különösképpen is szük
sége van Isten segítségére és védel
mére, imádkozzunk az Úrhoz.

Urunk, hallgasd meg imánkat!
E gyülekezet minden tagjáért, e 

város valamennyi lakosáért, de kü
lönösképpen azokért a családokért, 
kiknek gyermekei ebbe az óvodába 
fognak járni, imádkozzunk az Úr
hoz.

Urunk hallgasd meg imánkat!
Urunk Istenünk, segíts nekünk a 

tanítás feladatának hű teljesítésével. 
Vezess bennünket a Te bölcsességed 
és jóságod útján. Amen. ”

Bolla Á rpád

A SZENTLÉLEK M EGGYŐZI A VILÁGOT...

...ítélet tekintetében
Nem mindennapi esetről érte

sülhettünk a napokban. Az egyik 
brit légitársaság óriásgépe ember
életeket mentett az amerikai par
toknál. A Londonból New Yorkba 
tartó repülőgép vészjeleket fogott 
a tengerről. A gép kapitánya a sze
rencsétlenségbe jutott hajó kere
sésére indult. Egészen az óceán vi
zének közelébe süllyesztette a gé
pet, s mindenkit felszólított arra, 
hogy az ablakokon át fürkésszék a 
vízfelszínt. Egy órányi keresés 
után végre valaki megpillantotta 
az égő és süllyedőiéiben lévő ha
jót. Riasztották a parti őrség heli
kopterét, s a három halász megme
nekült.

Pünkösdi üzenetet hordoz ez a 
történet. Jézus Krisztus után Isten 
Szentlelke is a „mi szintünkre süly- 
lyedt”, hogy megkeressen és meg
mentsen minket. A veszendő, bű
nében vergődő emberért Krisztus 
emberré lett, hogy általa és benne 
Isten mindent megadhasson szá
munkra, amit önmagunk el nem 
érhetünk, ki nem érdemelhetünk: 
bűnbocsánatot, életet és üdvössé
get. Hogy ez az örömhír eljusson a 
címzettekhez, Isten elküldte az ő 
Szendéikét is. Szállást vesz ben
nünk. Testünk a Lélek templomá
vá lesz. Krisztushoz akar vezetni, 
ezért győzi meg a világot ítélet te
kintetében (is).

Olyan dologra akar tudatosan 
rávezetni, amit egyedül fel nem fe
dezhetnénk. Azt a tényt állítja 
elénk, hogy e vüág fejedelme már

V________ __________

megítéltetett. Ki ennek a világnak 
a fejedelme? A hazugság atyja, e 
vüág vitázója. A vüág ugyan soha
sem volt az övé, de pusztító, rom
boló és szétdobáló munkája által 
elérte, hogy amikor eljött az Ige, 
„a vüág nem ismerte meg őt, saját 
vüágába jött és az övéi nem fogad
ták be őt.” Jn 1,10-11. Az evangé
liumok együttesen tesznek bizony
ságot arról, hogy Krisztus eljövete
le e vüág fejedelmének vereségét, 
megítéltetését jelenti. Ezt maga a 
gonosz is kénytelen elismerni. Jé
zus szolgálatának kezdetén, a ka- 
pemaumi zsinagógában tisztátalan 
lelket űz ki egy emberből és a meg- 
száüott így kiált fel: „Mi k ö z ü n k  
h o zzá d , N á zá re ti Jé zu s?  A z é r t jö tté l, 
h o g y  e lp u s z títs  m in k e t?  (Mk 1,24)

Igen, Jézus azért jött, hogy el
pusztítsa ellenfelét. A gonosz szá
mára sem kérdés, hogy kié a hata
lom, és kinek keü félreállnia. Ez az 
„apró” győzelem is előrevetíti a vi
lág fejedelmének végső vereségét, 
és Krisztus végső diadalát.

Jézus ezt a hatalmat tanítvá
nyainak is átadta. Amikor a het
venkét tanítvány visszatér az első 
küldetésből, örömmel számolnak 
be arról, hogy még az ördögök is 
engedtek nekik. Jézus pedig ezt 
mondja: „ L á tta m  a  S á tá n t m in t v il
lá m lá s t le h u lla n i a z  é g b ő l” (Lk 
10,18) A tanítványok is úgy tekint
hetnek a Sátánra, mint legyőzött, 
megítélt eüenségre.

Földi életének végső esemé
nyeire, halálára és feltámadására

gondolva pedig ezt mondja Jézus: 
„ M o st m eg y  végbe a z  íté le t e  v ilá g  f e 
le tt, m o s t v e tte tik  k i  e  v ilá g  fe je d e l
m e .” (Jn 12,31) Jézus egész élete 
ítélet volt a gonosz felett, halála és 
feltámadása méginkább: az volt a 
végső csapás. így ítélte meg Isten a 
gonoszt.

Ebben a bizonyosságban akar 
naponként megerősíteni minket 
Isten Szentlelke. Nem arról akar 
meggyőzni, hogy lesz utolsó ítélet 
-  ezt mindenki maga is érzi szíve 
mélyén -, hanem arról, hogy min
den látszat eüenére e vüág fejedel
me megítéltetett. Nem szabad le
becsülni a gonosz erejét, de túlbe
csülni sem, mert kárhozatba döntő 
erejét elveszítette. Hátralévő har
cainkat sem szabad lekicsinyel
nünk, mert a visszavonuló eüenség 
is óriási pusztítást képes végezni, 
de nagyobb az erő, mely velünk 
harcol. Ha napjainkban elhatalma
sodni látjuk a gonoszt, az is csak 
azért lehetséges, mert érzi, hogy 
már nem sok ideje van. Legyőzött 
mivolta egykor mindenki előtt 
nyüvánvalóvá lesz. A Szentlélek 
azért szállt alá, hogy meggyőzzön: 
személyes életünkben sem adjuk 
vissza azt a hatalmat a gonosz ke
zébe, amelyet Jézus már elvett 
tőle. Nem keü legyőzött eüenség 
uralma alatt élnünk, ha számol
nunk keü is vele. Istennek élhe
tünk, ezért adja nekünk, ezért ál
lítja mellénk Szendéikét.

Szabó András

Presbiteriktatás Soltvadkerten
Ö kum enikus szavalóverseny  
N yíregyházán -  negyedszer

Április utolsó vasárnapján -  a 
konfirmációi hétvége és az anyák 
napi alkalom közé ékelődve -  is
mét ünnepélyes istentiszteleten 
vehettek részt a soltvadkerti evan
gélikus gyülekezet tagjai, az előző 
évben felújított gyönyörű templo
munkban. A közgyűlés által vá
lasztott új presbitereket és 
vezetőségi tagokat iktatta be tiszt
ségükbe a gyülekezet lelkésze, Ká
poszta Lajos esperes.

Az igehirdetés alapigéje -  Lk 
10,17-20 -  szívhezszólóan illeszke
dett az alkalomhoz: a hittérítő útról 
hazaérkező tanítványok eufórikus 
hangulatban számolnak be Jézus
nak küldetésük sikeréről. A Mester 
azonban így figyelmezteti őket:

„... de ne azon örüljetek, hogy a 
lelkek néktek engedelmeskednek, 
hanem inkább azon örüljetek hogy 
a neveitek fel vannak írva a menny
ben. ”

A hazatérő tanítványok képe 
többféle jelentéstartalommal telik 
meg az igehirdetés által. Az ige
hirdető lelkész értelmezésében az 
első jelentésréteg térítő és térített 
viszonylatában keresendő. Ez rög
tön számos kérdést vet fel a ke
resztyén ember lelkiismeretében:

Kinek van ma erkölcsi alapja ar
ra, hogy Jézus nevében, a Tőle ka
pott hit által, missziót folytasson? 
Lelkésznek, gyülekezeti vezetőnek, 
vagy csak egyszerű, de hitét gyakor
ló gyülekezeti tagnak? Ugyanakkor 
ki számít megtérőnek? Aki több 
éves szünet után egy-egy ünnapi al
kalomra, mint keresztelés, konfir
málás, esküvő visszatér a templom
ba, hogy azután hosszú évelőre is
mét szüneteltesse a gyülekezeti élet 
gyakorlatát?

>tA megtérések korszakát éljük” -  
hangzott az igehirdetésben. De va
jon milyen szinten éljük meg

mindezt? Milyen magasságokat és 
mélységeket tapasztalunk meg a 
keresztyénség fennállásának 2. év
ezrede végén? Lehetünk-e büsz
kék kiválasztottságunkra? Jézus 
nem engedi meg az önteltséget. A 
hit által Tőle nem hatalmat, ha
nem kegyelmet kaptunk, s ezért 
feladatunkat kellő alázattal kell 
végeznünk. A hitben nem a nagy 
számok elve érvényesül, a belső 
tartalom, az egyén elhivatottsága a 
döntő. Kirakat-keresztyénségre 
nincs szüksége az egyháznak.

S itt kapcsolódik a hazatérő ta
nítványok lírai képének első jelen
tésrétegéhez a második, hozzánk 
közelálló, ránk vonatkozó jelen
téstartalom: aki elegendő elhiva
tottságot érez, az merje vállalni a 
feladatot, és az elődök munkássá
gát tisztelve, a jövőbe tekintve, 
mindig előrehaladva töltse be a 
láncszem szerepét az egyháztörté
netben és a gyülekezeti életben.

Minden egyes embernek magá
nak kell megtalálnia az új élet ér
telmét, az egyénnek kell belső tar
talommal megtölteni a gyülekezeti 
élet gyakorlatát, hogy így kapjon 
rangot a keresztelés, konfirmálás, 
esketés. S ebben óriási a vezetők 
felelőssége: a lelkészé, akinek a

személye garancia kell, hogy le
gyen az összefogásra; a tiszt
ségviselőké és presbitereké, akik 
gondolkodása, életmódja példát 
kell, hogy adjon a gyülekezet többi 
tagjának. így jöhet létre a közös
ség egysége, amely előreviszi az 
egész egyház ügyét.

Az igehirdetés zárógondolata 
munkatársi, szolgatársi együttmű
ködésre hívta fel az újonnan vá
lasztott tisztségviselőket és presbi
tereket.

Ezután került sor az ünnepélyes 
eskütételre, mely után az esperes 
beiktatta hivatalosan -  Haskó Mi
hály felügyelőt, Szarka János gond
nokot, Gottschall János pénztá
rost, Csemák József, Erdős Gyula, 
iß. Font Sándor, Font Sándor, iß. 
Galántai Károly, iß. Haskó Béla, iß. 
Káposzta Lajos, iß. Lehoczki Fe
renc és iß. Májer Ferenc presbitere
ket.

Nagyon szép és megható záró
gesztusa volt az ünnepélynek, ami
kor a négy választási kurzust -  
presbiter-, pénztáros-, gondnok-, 
és felügyelőként -  végigdolgozó, a 
gyülekezet vezetésében évtizede
ket szolgáló és most leköszönő 
Frank Ferencet köszöntötte az új 
vezetőség.

Az istentisztelet 
befejezéseként régi 
és új presbiterek 
családjaikkal, roko
naikkal együtt úr
vacsorát vettek. 
Reményeink sze
rint a kiválasztott
ság érzésével szí
vünkben, a hit által 
megerősödve éljük 
ezután is hétköz
napjainkat és ünne
peinket egyaránt. 

Schiszler P é tern é

„... megértettem én,
hogy mégis több az Evangélium,
mint a leggyönyörűbb költemény” -

valljuk mi is Reményik Sándor 
költővel. Bozorády Zoltán esperes 
megnyitó szavai is ezt fogalmazták 
meg: Istentől kapott képessége
inkkel, a tehetséggel szolgálnunk 
kell, nem versengeni. Miért szer
vezzük mégis évenként újra? Mi
ért élő és újszerű minden évben?

Első válaszunk: Mert öröm szá
munkra Urunk dicséretét, a terem
tett világ szépségét, emberi gondja
inkat művészi megfogalmazásban, 
értő-kifejező tolmácsolásban halla
ni, az erdélyi költők, Áprily, 
Reményik, Kányádi Sándor és Szi
lágyi Domokos ízes, tiszta magyar
ságában gyönyörködni. A lélek ün
nepe ez a versmondó találkozó.*

S ez a második válasz: öröm ko
rábbi barátaink viszontlátása és az 
újabb résztvevők megismerése. 
Tájékozódunk, beszélgetünk velük 
magukról, iskolájuk életéről, örö
meikről, gondjaikról. Kapcsolatot 
teremt és tart fenn ez az évenkén
ti találkozás.

Újszerű, mert minden évben új 
témakörből választhatnak a vers
mondók, új egyéniségek új értel
mezésben közvetítik a költemé
nyeket. Elő, mert a szünetekben 
spontán szerveződik tovább a mű
sor rögtönzött énekléssel, .vers
mondással.

Az idén először érkeztek fiata
lok a kárpátaljai Beregszászról, az 
ottani Bethlen Gábor Magyar 
Gimnáziumból, a budapesti Baár- 
Madas Református és a miskolci 
Lévay József Református Gimná
ziumból. A magas színvonalú vers

mondó ünnepélyt a zsűri -  Hetey 
László színművész elnökletével -  a 
következőképpen értékelte:

1. helyezett: Danis Lídia (Ber
zsenyi Dániel Evangélikus Gimná
zium, Sopron), 2.: Henter Tamás 
Bertalan (Baár-Madas Református 
Gimnázium, Budapest), 3.: Meny
hárt Szabolcs (Református Gimná
zium, Miskolc).

A rendezvényt anyagüag is tá
mogató Bessenyei Társaság két 
különdíját Kovács Viktória (Bereg
szász) és Kitta Gergely (Szent Imre 
Római Katolikus Gimnázium, 
Nyíregyháza) kapta meg.

A Nyíregyházi Kossuth-diák 
szerkesztősége két különdíját adott 
ki, ezeket Kökényesi Csilla (Haj
dúdorogi Görögkatolikus Gimná
zium) és Futkos Attila (Nyíregyházi 
Kossuth Gimnázium) nyerte el.

Bachát László főiskolai tanár 
különdíját Pogácsás Anett (Görög
katolikus Gimnázium, Hajdúdo- 
rog) kapta meg.

Á 17 iskola 34 versmondója em
léklappal és értékes jutalomköny
vekkel térhetett haza. A szép telje
sítményekért minden tanulónak és 
felkészítő tanárnak köszönetét 
mondunk!

A Romániai Felekezetközi Bibliatár
sulat és a Magyar Bibliatársulat május 
6-9 között konferenciát tartott Buda
pesten. A két bibliatársulat vezetői és 
delegációi a tavaly elkezdett együttmű
ködés szellemében jöttek össze és tár
gyaltak meg közös érdeklődésre számot 
tartó teológiai és ökumenikus kérdése
ket. Bibliafordítói és kiadói munkáju
kat is ismertették, különös tekintettel a 
Romániában kiadott cigány nyelvű bib
liafordításra. A konferencia ismerteté
sére még visszatérünk.

Az evangélikus gimnáziumok 
tanárainak konferenciája

emelte ki. Ugyancsak közösen -  és sürgősen -  meg 
kell oldani az iskolák finanszírozásának kérdését is -  
mondotta -, és reményét fejezte ki, hogy ez évben 
megszületik az erre vonatkozó jogszabály.

Az ülés első előadásával az 1000 éves magyar isko
laügy és benne az evangélikus oktatás hagyományaira 
emlékezett a konferencia. Dr. Gyapay Gábor, a Fasori 
Gimnázium ny. igazgatója gazdag művelődés- és esz
metörténeti képet rajzolt meg egyházunk oktatásü
gyéről. Hangsúlyozta: Luther működése nemcsak az 
evangélikus, hanem a katolikus megújulást is elősegí
tette. Figyelmeztetett: ma a két egyháznak közösen 
kell fellepnie a szekularizációból és az individualiz
mus túlhangsúlyozásából eredő nagy veszéllyel szem
ben. Az egyházi iskolák feladata -  hangoztatta -, hogy 
a hit és tudás viszonyának újból aktuálissá vált kérdé
sére legalább olyan szintű választ adjanak, mint ami
lyet a reformáció kora adott; és hogy nevelésük min
denkori alaptételét: egyén és közösség harmóniáját a 
koráramlatok ellenében is megvalósítsák.

Két előadás foglalkozott ezután az oktatáspolitika 
időszerű kérdéseivel. Dóba László, az Eötvös Gim
názium igazgatója, a 246 gimnáziumot tömörítő 
Gimnáziumok Országos Szövetségének elnöke a 
gimnáziumok jelenét és jövőjét mérlegelve vette 
bonckés alá „az egymást váltó kormányok oktatás- 
politikai rohamát”, amelyben nem szakma), hanem 
politikai szempontok érvényesülését látja. Új és új, a

gyermeket figyelmen kívül hagyó koncepciók eről
tetése folyik -  állapította meg, és a NAT műveltségi 
területeiről, valamint az érettségiről kialakított mi
nisztériumi koncepciót az alternatív iskolák színvo- 
naltalanságához méretezettnek, „lefelé nivelláló- 
nak” minősítette. Kijelentette: egy szakképzési lob
by áll szemben az általánosan művelő gimnáziumi 
gondolattal. Életkori és iskolaszerkezeti szempont
ból egyaránt megoldatlannak nevezte a 16 éves kor
ban történő tanulmánylezárást, amely szerinte a 
négyosztályos gimnáziumok teljes ellehetetlenülésé
hez is elvezet. Az érettségi standardizálását célzó je
lenlegi elképzeléseket a hagyományosan jó magyar 
oktatási rendszer tönkretételének tartja, mivel az 
„feladatmegoldó tanfolyammá” degradálja a közép
iskolát. Felhívta a figyelmet a kötelező óraszám
meghatározás és finanszírozás buktatóira, s bírálta a 
„puszta fizetéskiegészítést és a szülők pszichés meg
nyugtatását célzó árnyékiskolák rendszerének” (fel
vételi előkészítők) kialakulását.

Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő egyházunk isko
lapolitikájának prioritásairól szón az alábbiak szerint:

-  10-18 éves kor közti középfokú oktatás elsődle
gessége;

-  a minőségre törekvés középpontba állítása és a 
missziós funkció ezen keresztül történő érvényesítése;

-  az evangélikus jelleg és az ökumenizmus együttes 
érvényesülése; *

-  az oktatással harmóniában dolgozó kollégiumok 
szerepe;

-  az iskolai nevelés alapvető céljának (a „kimenet
nek”) szem előtt tartása: „az Istentől függő autonóm 
ember” kialakítása;

-  a hitoktatás hangsúlya; részvétel a lelkészután
pótlás biztosításában.

A plenáris ülést megtisztelték jelenlétükkel az isko
lafenntartó társegyházak képviselői is. A katolikus 
egyház részéről dr. Pápai Lajos megyéspüspök, a Ma
gyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságának elnö
ke és Kemenes László, a katolikus gimnáziumok fő
igazgatója, a református egyház képviseletében pedig 
Árvái Gyula gimnáziumi igazgató vett részt a tanács
kozáson. Akadályoztatása miatt levélben köszöntötte 
a konferenciát dr. Korzenszky Richárd bencés perjel, 
dr. Márkus Mihály református püspök és Zoltai 
Gusztáv, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója.

Ebéd után hét szaktárgyi szekcióban folytatták a ta
nácskozást a tanárok. Műiden csoportban élénk esz
mecsere alakult ki; több helyütt foglalkoztak a közép
iskolai tanárok számára új -  a gimnáziumok alsó osz
tályaiban alkalmazandó -  oktatási-nevelési módsze
rekkel. Sor került saját készítésű tankönyvek bemuta
tására is. A szekcióüléseket követő záró plenáris ülé
sen minden szekcióvezető hangsúlyozta a megbeszé
lés hasznosságát, és szorgalmazta a szaktanári talál
kozók rendszeresebbé tételét.

A rendezvény D. Szebik Imre püspöknek a pedagó
gus hivatás és szolgálat jelentősegét és krisztusi forrá
sait kiemelő igehirdetésével zárult, amelyhez textus
ként János evangéliumának 15. részéből a szőlőtő 
példázatát választotta. Dr. Nagy IÁjos

Egyházunk oktatási vezetése április 20-án Buda
pesten rendezte meg a kilenc evangélikus gimná

zium tanárainak I. Országos Konferenciáját. Az 
egésznapos tanácskozásnak a Fasori Gimnázium 
adott otthont. Az érdeklődést jól mutatja, hogy 160 
pedagógus vett részt a konferencia munkájában.

A délelőtti plenáris ülést elsőként D. dr. Harmati 
Béla püspök-elnök köszöntötte, emlékeztetve arra, 
hogy egynázunk „legújabb iskolatörténete ugyaneb- 
ben a teremben kezdődött 1989. szeptember 2-án, 
amikor az országos tanévnyitót az újraindult Fasori 
Gimnáziumban tartotta Glatz Ferenc ^miniszter. 
A püspök-elnök hangsúlyozta: igény van hazánkban 
az elkötelezett, keresztyen nevelés iránt, s nagy szük
ség is van rá, mivel „az egész magyar társadaloin ne
velésre szorul”. Iskoláink feladatául az j 8-
tanítsanak meg mindent, amit meg lehet ismerni, 
hogv telies legyen a világképünk; a végső kérdések. vi 
lá^ézeti tartalmában pedig legyenek ^ v ^ g é h u -  
mi hit és a jézusi erkölcs erőterei . ,A  
dete az Úrnak félelme * -  ajánlotta a részvevők f,gyei
mébe a gimnázium bejáratán^ olvasható igét.

Ezt követően Gellért Kis Gábor, “  ?r“ á| ^ T  k 
Emberijogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának 
elnöke üdvözölte az egyhetiteket. A rehf° ™ ; °  
jelentőségét méltatva, megalapított • terejte a 
egyházfilozófiájával a demokrácia y . ,
fejlődést. Egyházunk két hagyományának fontosság^ 
ra és folytatására hívta fel a figy , j ^n_
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Szoboravatás
A város főterén leplezték le Wal- 

laszky Pál szobrát, melyet a Szlovák 
Nemzeti Tanács nevében Miroslav 
Keller adott át és Juhász Pál polgár- 
mester vett át. Az ünnepségen szóltak 
még: dr. Éva Mitrova szlovák nagykö
vet és Ida Rapaiőova, a szlovák parla
ment embeijogi bizottsága tagja. Jelen 
volt még a külügyminisztérium képvi
seletében Ján Hovorka és Heléna Lako- 
sova. A magyar Művelődésügyi és 
Közoktatási Minisztérium nevében dr. 
lukéi Péter h. államtitkár beszélt.

Délután a város tartotta megemléke
ző ülését és műsorát a Művelődési 
Házban. Ezen megjelent és beszédet 
mondott Göncz Árpád köztársasági el
nök, valamint a terület képviselője dr. 
Vastagh Pál igazságügyi miniszter is.

TÓTKOMLÓS 250 ÉVES JUBILEUMÁN KÖSZÖNTÖTTÜK 
A VÁROST ÉS A GYÜLEKEZETÉT 

Ü nnepi isten tisztelet a ju b ileum on

A Tótkomlósi Evangélikus Egyház 
negyedik lelkésze 1769-1780-ig. Hont 
megyei Bagyan egyszerű földmíves szü
lők gyermeke. Selmecbányán, Rima
szombatban, majd Pozsonyban tanul. 
A németországi Lipcse, Halle (Franke 
árvaház), Wittemberg, Berlin egyeteme
in szerzi meg életét meghatározó teoló
giai ismereteit. A tótkomlósi egyház Né
metországból hívja meg lelkészének. 11 
évi lelkészi szolgálata szinte új reformá
ciót hozott Tótkomlósnak Lelkipász
tor, aki nemcsak ébredési igehirdető, de 
korának orvosa gyülekezetében. Szegé
nyek gyámotítója, szegényháza egészen 
1945-ig fennállt. Tudós és magyar törté
nész, Kazinczy jó barátja, aki azt írja ró
la: „a nemzeti becsület szerencsés védő
je". 1768-ban De Stephano Werbőczyo 
jurisconcult... könyvében a magyar 
nemzet ócsárlóit rendreutasúja. Magyar 
irodalomtörténete a Conspectus az 
első rendszeres irodalomtörténet.

Horváth  János  és Z s i 
l inszky  Mihá ly  irodalomtörténé
szek megbecsülő tisztelettel emlékez
nek irodalmi munkásságáról Korunk 
egyháztörténete adós Wallaszky értéke
lésével

Egészségi állapotát aláásta az Alföld 
akkori klímája. Egészségi állapota miatt 
Cinkotára távozott, majd a Gömör me
gyei Jolsva papja lett Lelkészi szolgála
tát megbecsülve, a Tiszai Egyházkerület 
1822-ben szuperintendenssé (püspök
ké) választotta, amelyet nem fogadott el 
Tudományos életét 1824-ben fejezte be.

A  jolsvai temetőben várja Ura feltá
masztó szavát.

így kezdődött a nap -  Isten házában! A  hatalmas templom zsúfolásig 
megtelt, mert a helyieken kívül részt kért az ünneplésből Nagybánhegyes és 
Csanádalberti gyülekezete, akik ebből a gyülekezetből szakadtak ki egykor. 
Eljöttek Szlovákiából többen azok közül, alak kitelepültek a 2. világháború 
után. Képviseltette magát az egyházmegye, de egész Békés megye evangéli- 
kussága is, sőt Nyíregyháza gyülekezetéből is voltak vendégek, hiszen 20 csa
lád Tótkomlósról indult el és alapította egykor a várost.

A z istentisztelet kétnyelvű volt. Magyarul és szlovákul hangzottak az éne
kek, imádságok, kettős volt a liturgia menete és két prédikáció hangzott el. 
D. dr. H a r m a t i  B é la  püspök és I v a n  O s u s ky ,  a Szlovák Evan
gélikus Egyház Nyugati Egyházkerületének püspöke látogatta meg az ünne
pen a gyülekezetei és hirdette az igét. Kíséretében jö tt el Ján R e j t ő k  espe
res is Léváról.

térj Istenhez! -  hangzik. A jövő 
távlatai arra mutatnak, hogy egy
másra vagyunk bízva. Ihnuljunk 
egymástól magyarok és szlovákok. 
Találjunk mindkét oldalon lelké
szeket, akik anyanyelven tudják 
hirdetni az igét. Istenben bízunk, 
egymásra bízattunk, hogy erősít
sük egymást, mint család és mint 
gyülekezet, különböző egyházak, a 
haza és Európa javára.

Ivan Osusky püspök igehirdeté
sét lKor 3,11 alapján tartotta. Be
vezetésben megemlékezett azok
ról, akik 250 éve ide érkeztek, 
hogy új életet kezdjenek. Jó, hogy 
a letelepedés 250. évfordulójának 
megünneplése ebben a templom
ban történik -  mondta, ez a legál
dásosabb kezdet. Magyarországot 
is, a Felvidéket is és a mai Szlová
kiát is megviselték a történelem vi
harai. Nyomokat, sírokat, gyűlöle
tet hagytak maguk mögött, de 
meghagyták annak felismerését is, 
hogy akkor ember az ember, ha 
megőrzi magában a tolerancia, a 
kölcsönös tisztelet, a megértés 
szellemét... A történelem sok 
mindent elsodorhat, de nekünk 
ma, amikor közösen adunk hálát 
Istennek, nemcsak a beállt válto
zásokat kell figyelembe vennünk, 
hanem azt, hogy nem kiégett tűz
helyek felett állunk a- családokban. 
Európa ma más, mint 250 évvel 
ezelőtt volt, a 20. század embere is 
teljesen más. De igényeink, vágya
ink egyformák, örömre, békesség
re vágyunk... Nem akarunk test
vérgyilkos harcokat, hogy ember 
emberre támadjon, nem akarjuk, 
hogy ellenségeskedést váltson ki, 
ha valaki más nyelven beszél és

Harmati püspök Jel 3,1-3 alap
ján fordította a gyülekezet figyel
mét az emlékezésre. Arra a 80 csa
ládra, akik 250 éve alapították a 
várost és arra a két vezetőre, akik 
elkísérték népüket, hogy itt is ve
zessék őket: Szarkóczy János lel
készre és Mravik Péter tanítóra. 
Emlékezni kell ezen a napon 
Wallaszky Pálra, a negyedik lel
készre, aki nemcsak erkölcsökre 
tanított, de a mezőgazdaság maga
sabb ismereteire is. Emlékezni kell 
arra, hogy e gyülekezet hagyomá
nya a kétnyelvűség és itt kezdettől 
fogva ápolták a szlovák hagyomá
nyokat is, amint ez e mostani is
tentiszteleten is megvalósult. Eb
ben az erőtérben lett virágzó a vá
ros: templom, iskola, óvoda, öreg
otthon és a gazdaság összehan
goltsága eredményezte ezt.

Isten ismeri cselekedeteinket, 
de ma arra figyelmeztet az ige, 
hogy amink van Tőle, azt adjuk át 
az ifjúságnak, hogy vigyék tovább. 
A jövő felé nézzünk! Téij meg -

imádja Istent... Jézus Krisztus 
egyértelműen megmutatta egyhá
zának, hogyan kell alakítani éle
tünket. Fogadjuk be Ő t , hogy ala
kítsa életünket, hogy legyen biza
lom a szívekben. Tótkomlós népe 
és velük együtt mindnyájan vá
gyunk a kölcsönös bizalomra. El
veszítünk mindent, ha szívünkből 
irigység, bizalmatlanság fakad. 
Ami minket, testvéreket a Krisz
tusban ösztönöz, az, hogy hűek 
maradjunk Istenhez, hűek a saját 
népünkhöz, ki-ki a maga helyén -  
fejezte be igehirdetését a püspök.

Az istentisztelet befejező oltári 
szolgálata keretében a templom 
belső falára elhelyezett emléktáb
lát áldotta meg a két püspök, majd 
az ünnepi közgyűlésen ismertette a 
gyülekezet 250 évének lefolyását 
Gyekiczky János, a gyülekezet lel
késze. Különös tekintettel volt 
Wallaszky Pál lelkész munkásságá
ra, akinek megbecsüléseképpen a 
Szlovák Nemzeti Tanács a város 
főterére egy mellszobrot ajándék 
kozott. (Róla lapunk más helyén 
írunk.) Két gondolat köré fonta a 
gyülekezet történetét: mindig nagy 
figyelemmel voltak arra, hogy 
minden iteremtmény a saját nyel
vén hallgassa az evangéliumot, 
ezért volt erős a nevelés és tanítás 
az egyházban, szlovákul is. A má
sik annak megmutatása volt, hogy 
Isten mindig hűséges volt itt lakó 
népéhez. Megtartó erő volt a szlo
vák Tranoszciusz-kegyesség. Nagy

veszteség volt a több mint 3000 
ember áttelepülése, de ma már új
ra éled a gyülekezet és tovább visz- 
szük kapott értékeinket.

Sokan köszöntötték a jubiláló 
gyülekezetét. Juhász Pál, a város 
polgármestere e nép szorgalmá
nak és nagy munkabírásának tulaj
donította azt, hogy ma újra városi 
rangban, megerősödve él a telepü
lés. A kétszáz éves barokk temp
lom az egész város szimbólumává 
lett.

Nagybánhegyes és Csanádalber- 
• ti gyülekezete nevében dr. Gombos 
András képviselő és Lászlóné Házy 
Magdolna lelkész mondott köszö
netét a volt anyagyülekezetnek. 
Ribár János esperes hangsúlyozta, 
hogy „két nyelven egy üzenet” 
hangzott ma. Egy határkőnél ma
gunkba szállunk és továbbadunk - , 
hitünket és az evangéliumot. Ró
kusi Albert helyi presbiter magyar 
és szlovák nyelven köszöntött, 
Táborszky László esperes a szom
széd egyházmegye részéről, Nobik 
Erzsébet a szarvas-ótemplomi, 
Laborczi Géza lelkész a nyíregyhá
zi gyülekezet nevében szólt. Har
mati Béla püspök összefoglalásá
ban kiemelte, hogy a millecen- 
tenárium évében jelentős ez a ju
bileum. Tótkomlós jó példa a tole
rálásra és az együttélésre. Egy 
nyelven beszélők között is lehet 
meg nem értés, de íme lehet bé
kességben élni.

Tóth-Szöllfis Mihály

Az Isten áldotta békési földre tele
pült elődök természetesnek tartották, 
hogy az Evangélikus Egyház gazdasági 
helyzete szilárd legyen. A helyi adott
ságokhoz mérten, amikor egy-egy elér
hető földdarab bővítésre került, termé
szetes, hogy abból az egyház számára is 
bővítettek. Ebből eredően 200 év alatt 
jelentős egyházi földingatlan alakult ki. 
Egyházi, iskolai, lelkészi, tanítói java
dalmazást szolgáló ingatlanok. Embe
rileg ezekkel való sáfárkodás „biztos” 
alapot jelentett. De a gyülekezet is vál
tozó, a szükségleteknek megfelelő tá
mogatással részt vett a fenntartásban.

Az 1944-ben bekövetkezett társa
dalmi változás következtében ez a 
„biztos” alap elveszett. A Tótkomlósi

A Tótkomlósi Evangélikus Egyház anyagi helyzete
Egyházat is megfosztották összes ingó
ságaitól. 300 kh szántóföld, valamint a 
gazdálkodó egységek az első lépésben 
új tulajdonosok kezébe kerültek. Intéz
ményeink, épületeink fenntartása lehe
tetlenné vált. Még a háború által eny
hén károkat szenvedett központunkat, 
a Luther házat sem tudtuk rendbe hoz
ni. Le kellett bontani. Ma csak a fény
képe emlékeztet egyházi központunk
ra.

Súlyos idők következtek ezután. Ez 
abban jelentkezett, hogy amikor a 2. 
lelkészi állás megüresedett, már nem 
tudta a gyülekezet betölteni. Teljesen a 
gyülekezet önkéntes teherhordozására

alapozott egyházunk anyagi helyzete. 
A megmaradt beltelki ingatlan jó ki
egészítés volt ugyan, de jelentős felújí
tási és beruházási szükségleteket nem 
tudtunk fedezni. Még a rendszerválto
zás előtt, a súlyos állapotban lévő 
templomunkat rendbehoztuk ugyan, 
de ez jelentős külső segítség eredmé
nye.

Az 1992-ben megindult egyházi in
gatlanok kárpótlása eredményeként 
létrehoztuk egyházi óvodánkat, mo
dern, minden tekintetben ízlésesen be
rendezett épületben, 75 gyermekkel, 
10 nevelővel, nemzetiségi óvodaként 
működik.

A további ingatlanok kárpótlásának 
eredményeként építjük Szeretetottho
nunkat. Pályázat útján nyert beruházá
si összeg juttatással együtt az első üte
me július végére elkészül. Az elvándor
lás, az ittmaradtak korosodása, a kiala
kult magánosság késztetett a szenvedé
sek enyhítésére.

Gyülekezetünk idős tagjai, akik ha
zafelé tartanak ma is példásan járulnak 
hozzá anyagi terheink hordozásához. 
Nem vagyunk földi értelemben gazdag 
gyülekezet, de mindig jutott a szükség
letekre, sajátunkra és a kívülállók, já
rulékok tisztességes fizetésére.

A Tótkomlósi Egyházat Isten meg
tanította az elmúlt évek során az Ő ke
zéből élni.

O ktatás és nevelés  
a tótkom lósi 

gyülekezetben
A reformáció egyházainak örö

kébe lépve, az idetelepültek már 
magukkal hozták a következő évek 
egyházi oktatásának biztosítékát, 
Mravik Péter tanítót. A gyülekezet 
tagjainak szaporodásával arányo
san nőtt a gyermekek és tanítók 
száma is. Tknítóik mindegyike *a 
később megnyíló Evangélikus Ta
nítóképzőben végezte a felkészü
lést és csak kántori oklevéllel ren
delkező tanító működhetett.

Az 1944. évi „választó” évig 12 
tanító összesen 1145 gyermeket ta
nított szlovák nyelven. 1948-ban 
iskoláinkat is államosították. Még 
kevés ideig taníthattak, majd szét
szóródtak.

Fájdalmas volt látni keserves 
szenvedésüket. Az idők alakulásá
val még a fakultatív hitoktatást is 
kitiltották az iskolából. Felnőtt két 
nemzedék, amely semmiféle egy
házi oktatást nem kapott. A kon
firmáció oktatás sem pótolta a 
szűkre szabott és sokszor elszabo
tált anyag hiányát. Az 1990. évi 
rendszerváltás után legelső teen
dőnk az oktatás újraindítása volt.

Egyházi óvodánk elindítása 
után az iskolai oktatás újrakezdése 
komoly gondokat jelentett. Egy
részt a nevelőhiány, másrészt a 
korszerű körülmények. A Jankó 
János Általános Iskola és Gimná
zium igazgatójának ajánlatát fo
gadtuk el. Fokozatosan a jelenlegi 
tantestületből önként jelentkező, 
Istenben hívő nevelők vezetésével 
egyházi tagozat indult. Létszáma 
24-26 fő. Az osztály vallásos szel
leme a nevelő személyében adott. 
Tanterve is ezen nyugszik. Heti 
rendszeres hitoktatás a hitoktatást 
végző tanító-nevelő munkája. Je
lenleg három egyházi tagozatos 
osztályunk van, most folyik a je
lentkezés a következő évre. így az 
óvodánkban megkezdett egyházi 
nevelés reménység az elkövetke
zendő évekre is. Rendszeresen kö
zel 160 gyermek részesül egyházi 
nevelésben. Missziói céljaink ál
landóan előttünk vannak a kívülál
lók felé is, hívunk, jönnek és örül
nek az együtténeklésnek szülők és 
gyermekek együtt. Isten vigasztaló 
szava nagyon sok szülőt és gyer
meket örvendeztetett meg. Egyhá
zi ünnepeink előtt pedig a nyilvá
nos karácsonyi, vagy más öröm 
egyaránt vonzza a gyülekezetét, 
szülőket. Telt ház a városi kultúr
otthon nagytermében ékesen bizo
nyítja: várják sokan Isten vigaszta
ló szavát.

Nemzetiségi óvoda és tagozatos 
intézmény lévén, a szlovák nyelv 
oktatása magától értetődő. Felső
fokú végzettséggel, szlovák nyelvű 
nevelők végzik a nyelvi oktatást.

250 év után így lépünk Istenben 
boldogult Mravik Péter első taní
tónk örökébe.

Bajcer Jánosné 
hitoktató tanár

DEJINY SLOVENSKÉHO KOMLÓBA DO ROKU 1946.
Nase mesto zalozili tie 80 evanjelické slovenské rodiny, 

ktoré sa 24-ého aprüa v roku 1746. presídlili z osady 
Békésszentandrás na vtedy neosídlenú pustatinu Komlói.

V prvom postupe prisli na Szentandrás z Barskej, 
Hontianskej, z Nógtádskej, ale najmä Gemerskej stoliéi. Po 
10-15 rocnom pobyte prosili majitela, baróna Jozefa 
Rudnánskébo, aby sa mohli osídlit v Komlóik Totiz nastali 
napatia medzi poddanymi rímsko katolíkmi madarskym 
materinskym jazykom a evanjelikmi slovenskou matercinou.

Ked dostali povolenie vydali sa na cestu, aby si zalozili 
novy domov na puitatine Komlói.

Bolo to dobre organizovaná spolocnost, volenym sudcom, 
porotcami, zápiscom.

S nimi priiiel farár Ján Szarkóczy a u'citel Peter Mravik. 
Takto 24-ého aprüa v roku 1746 (na svatého Júra) sa 
zalofüo nielen sídlisko ale aj evanjelické zhromazdenie. Ich 
prvou prácou bolo, aby postavili prístreiie Bohu. Z blata 
postavili modlitebny dóm, ktory vnedelu a na sviatky 
pouzivali ako kostol a cez tyfden ako ikolu. Evanjelická 
cirkev od prvej chvüi maik na starosti úlohu vynky, 
vychovy, povzbudzovania a ietrenia dusí.

V prvych 30-tich rokoch cirkev a obec hospodárili spolu. 
Stvrty knaz zhromazdenia, Pavel Walasky oddelil 
hospodárstvo cirkvi zo zisku cirke vnych zemí a z príspeykov 
kúpil mlyn. Veriacich nahovoril, aby pestovali hrozno, on 
ich napomáhal odbomymi radami. Zhromazdenie sa zosil- 
novalo ked sa priblizovalo pätdesiate vyroéie z tehál 
postaveny modlitebny dóm sa zdal maly, Komlói mai viac 
ako 3000 obyvatelov.

Vedenún farára Juraja Szextyho sa rozhodli postavit’ novy 
kostol. Boziou pomocou v roku 1793. zlozili základy a 8-ého 
novembra v roku 1795. posvatili najkrajií evanjelicky chrám 
regúpnu. Kostol stoji a mi.sírte vdacny nasim raedkom. 

Cirkev si nadalej zachovala hospodárske, organizátorské,

lúd napomáhajúce úcinkovanie. Sámuel Horváth spolu s 
obcou dal postavit’ pamy mlyn. Poeas bojov za slobodu v roku 
1848. sa postavil na celo komlóiskej národnej strázi, potom 
ich aj domov doviedol. Zo svojich vlasteneckych prejavov 
jeden na svoju stratu dal vytlaéit a preto sa dostal do falára. 
Komlóiania fbierali peniaze a tak vymenili svojho oblúbené- 
ho knaza. Jeho práca pocas dochodku bola bezpríkladná. Eite 
za 20 rokov podporoval svojich veriacich annymi radami.

Pavel Gajdács bol tym farárom Slovenského Komlóia, 
kto svojon viestrannou aktiviton mnoho pomáhal zhromaz- 
deniu a obce. Jeho literáma cirmost je vynikájúca, pisai 
básen, baladu a napísal 150 rocnú históriu cirkvi a obce.

Bol úéastnikom spolocenskéhoz zivota v Komlóik falosil 
Citatelsky Klub; Casinó, pomáhal nákup pozemkov v obce 
Gábortelep.

Cize naii farári a ucitelia vídy viade zili spolu so svojimi 
veriacimi, poznali rodiny. Zúéastnili sa na rodinnych svi- 
atkoch, napomáhali ich kultúmy priebeh. Tie prekrásne 
svadobné rozlúckové prejavy mladych vietke napísali farári, 
uéitelia samozrejme v slovenőine.

Viucovanie v cirkevnych ikolách bolo stále v popredí. Z 
lavíc ikol vysli bohabojné, veriace generácie, naucili ich 
milovat’ vlast, pilno pracovat pre rozvaj osady. Za stároéia z 
naiich ikol vyili vedúci hospodárstva, spolocenského zivota 
a cirkevného zhromazdenia naiej osady. Nás prekrásny 
chrám sme viac krát za rok napi nil i tak, ze nielen na prízemi 
ale aj na galérii boli plné lavice.

Stále sa rozvíjajúce a zosilnujúce zhromazdenie za 250 
rokov prefilo aj viac búrlivych rokov. Choroby, pofiar, 
suchota a voda jednak pustosili. Dve svetové vojny fiadali 
mnoho obetí. Oplakali a smútili sme ich úctivo.

Hoci v roku 1946. úz bol mier, ali v Slovenskom Komlósi 
eite museli nan cakat. Vyména obyvatelstva nám zapriéinila 
veiké traty, 3150 ludí odiilo na Slovensko. Straty sa objav-

ili, nielen v pocte abyvatelov, vacsia bola morálna bolest’, 
ved rodiny sa roztrhli a hroby predkov zostali tu zanedbané.

Konecne prosún, aby Pán Boh viedol a napomáhal toto 
zhromazdenie eite za dalsie stárocia.

Evanjelická cirkevná materská 
skolka v Slovenskom Komlóéi
Evanjelická cirkev v Slovenskom Komlóii od 24-ého 

áprfla roku 1746. od éasu presídlenia drcala základnon úlo- 
hou falozit vysoko stavné uéenie. Prvym uéitelom bol Peter 
Mravik, ktory podla vtedajiich pofiadavkách zalofil evan- 
jelickú ikolu. V roku 1948. od evanjelickej cirkvi Sloven
ského Komlóia zobrali a zostátnili desat evanjelickych ikol. 
Za vymenu sústavy dokladne zniéená evanjelická cirkev 
pokladala za prvú a najdolefitejsiu uéenie znovapohnút. I 
miestna samospráva uvlastnila si a pödporovala zalofenie 
cirkevnej materskej ikolky. V roku 1991. samopráva znovu 
dala k dispozícü byvalú evanjelickú ikolu na ulici Aradi cisli
2. Premena tejto ikoly na materskú ikolku sa hned zaéala. 
Tief vtedy sa zaéal beh osobného a veéného ustavinenia 
Evanjelickej cirkevnej materskej ikolky.

Premena ikoly na materskú ikolku stálo osem a pol mil
lión forintov. Z tohto súcetu 2 millióny pre v fial a na seba 
samospráva a ostatné bolo z tych finanéü, ktoré sme dostali 
za cirkevné nehnutelnosti ako náhradu skody. Popri tóm nás 
podporila Madarská Evenjelická Cirkev zo súéetu zahranic- 
nych príspevkov. Materská ikolka svoje posobenie zaéala 1- 
ého septembra roku 1992. Pred tymto 29-ého augusta roku
1992. na slávnostnych Bohoslufbách evanjelicky biskup Dr. 
Béla Harmati uvidel v materskej ikolke do slufbe vychová- 
vatelky a potom posvatíl budovu materskej ikolky.

Poéet deti materskej ikolky je 75 v troch skupinách sa 
zaéala vynka v malej, v itrednej a vo veFkej ikupine s 
drufinnou starostlivostou. V mat’erskej ikolke pracujú 4

pestunky a 6 ucitelick. Vynka prebicha podTa vydanom 
V ychovávatelskom programé v materskych ikolkach z roku 
1989. a doplní sa krestanskon vychovon.

Okrem tyzdennom programé deti oboznámime biblicky- 
mi pribehmi, nábofnami, piesnami a motlitbami. Pred 
jedením a po jedení povieme stolové pozehnanie. Priebehom 
troch rokov sa snazime deti oboznámit dvadsiatimi biblic- 
kymi pribehmi zo Starého a z Nového zákona. T nám napo- 
mofu farebné prostriedky, obrazy, videofilm. Cielom naiej 
vychovy je, aby sme v príbehoch sa skryvajúce krest’anské 
hodnoty: Bohabojnost’, pravdomhuvnost’, dobrosrdecnost’, 
vzájomná láska, úcta a láska voéi rodicom, ochotnost’ na 
pomoc éím skor poufili v záujme telesného a dusevného 
rozvoja deti. Cielom nasej vychovy je prostredkovat’ hodno
ty. Naie mesto je slovenskej národnosti. Od falozenia 
mat’erskej skolky vyuéujeme slovenéinu. Vyucbu konajú 
dve odbome klasifikované vychovávatelky. V tyzdeünom 
programé je národnostny den, ked vo viafanej a neviaíanej 
forme ucime slovensky jazyk. Pri vzorov viet’ deti sa uéia po 
slovensky báine, povedanky, spevové khry. Na cviéenie 
slovenskéhoz jazyka vyuíijeme vietke moznosti. Napríklad, 
ked sa oblekajú, jedia, hrajú.

V naiej materskej skolke pri uéiacej vychovávacej práce 
na dolefitom mieste stoja materská skolské slávnosti. Medzi 
tym vyvysené miesto dostávajú cirkevné slávnosti. Uí je 
tradíción, fe v zhorovej sieni drzime slávnost na Vianoce i 
záverecnú slávnost ikolského roku, tatíez, na Turice. Aj tieto 
pnleíitosti zabezpecujú srdecny vztach medzi detmi, rodié- 
mi a ckcleumi zhromazdenia.

Rodicia tych deti, ktoré chodia do naiej materskej ikolky 
maju moínost na to, aby si svoje deti zapísali do macfarskej 
vieobecnej skoly na cirkevné oddelenie.

Finanénú ohradu naiej skolky zabezpeéuje itátna nor
matíva na vyucovanie a podla zmluvy podpora samosprávy.

Anikó Imrová
poverená vedúca uőitelka materskej gkolkv



PFINGSTEN

Ein Brausen von Oben
Ein Brausen brincht los wie ein Sturmwind. Das ganze Haus, 

Zufluchtsort ernes ängstlichen Häufleins verschüchterter Men
schen, ist voll davon. Feuer fällt herab oder herein, und sie sind 
verwandelt. Só berichtet die Schrift über die Entstehung der ers
ten Christengemeinde.

Wochen hatten sie gewußt, daß der Meister lebte, aber das 
Wissen verwandelte sie nicht, die Erfahrung bewirkte nicht, daß ir- 
gend etwas von ihnen auf andere Menschen übersprang. Sie waren 
eme Gemeinschaft, sie hielten zusammen, aber was sie verband, 
war eme Erinnerung. Sie setzte sie nicht in Bewegung. Sie schützte 
sie nur vor den anderen, sie grenzte sie aus einer gefährlichen Welt 
aus. Und nun fällt „von oben her“ etwas herein, Feuer, sagen sie, 
und etwas Neues entsteht: Fünfzig Tage nach Ostern ist sie da, die 
Gemeinschaft der Gerechten und Ungerechten, der Armen, der 
Bedrohten und Ausgestoßenen, derer, die nach Freiheit hungern, 
nach Erlösung, nach Gerechtigkeit, nach dem Reich, nach einem 
fühlbaren Zeichen der Nähe Gottes: die Kirche. Eine Kirche frei
lich, die nicht aus dem Gestern lebt, sondern aus dem Morgen, aus 
der Zukunft.

Ich wage es kaum auszudenken, was geschähe, wenn die Chris
tenheit plötzlich anfinge, an die Gegenwart des Geistes Gottes zu 
glauben. Wenn sie glauben könnte, daß das Leben nicht aus Ge
wohnheiten besteht, sondern aus Einbrüchen, aus plötzkichen Er
fahrungen und Erkenntnissen, die neu und anders sind als alles 
Gewohnte. Ich wage mir kaum auszudenken, was mit der Chris
tenheit geschähe, wenn sie plötzlich einen lebendigen Gott erfüh
re, einen Gott, der heute bei ihr ist, um sie her, ihr voraus. Einen 
Gott, der Wege zeigt und Neues vor die Augen der Menschen 
stellt.

Es ist kaum auszudenken, was es für die Menschheit, auch für 
die Menschen in unserem Land, bedeuten könnte, wenn die 
Christen die Probleme dieser Zeit mit neuen, offenen Augen an
schauten und dann sagten: Im Namen Gottes: Wir gehen einen an
deren, einen neuen Weg. Wir lassen unsere Gewohnheiten, unsere 
Ansprüche und unsere Gedankenlosigkeit hinter uns und gehen, 
ärmer, aber von Hoffnung getragen und vom Geist Gottes geführt, 
in eine offene Zukunft.

Jörg Zink 
in: Das große Hausbuch;

Brauchtum, Fest und Freude in der christlichen Familie;
Kreuz-Verlag, Stuttgart

VERZICHT AUF KONFESSIONELLE 
ALLEINGÄNGE

Ins Wasser fallt 
ein Stein

Evangélikus Élet 1996. május 26.

Wer 450 Jahre nach dem Tbd 
von Martin Luther ökumenisch 
Bilanz ziehen will, kommt an zwei 
Feststellungen nicht vorbei: Eine 
Vereinigung der christlichen Kir
chen auf institutioneller Ebene ist 
aug absehbare Zeit „ausgeschlos
sen. Dennoch ist die Ökumene das 
herausragende Ereignis der Kir
chengeschichte im 20. Jahrhun
dert. Wie paßt beides zusammen?

„Was uns miteinander verb in
det, ist stärker als das, was uns 
noch trennt“ -  mit dieser Feststel
lung läßt sich die Bedeutung der 
Ökumene im 20. Jahrhundert ins
gesamt kennzeichnen: 400 Jahre 
lang haben sich die Kirchen vor al
lem auf das hin angesprochen, was 
sie trennt, und sich deshalb oft ge
nug gegenseitig verketzert. Heute 
sind sie bereit, zunächst nach dem 
Gemeinsamen im Glauben zu fra
gen und von daher die noch ver
bleibenden konfessionellen Un
terschiede zu beleuchten.

Gemeinsam ist evangelischen, 
katholischen und orthodoxen 
Christen ihr Glaube an Jesus 
Christus. In ihm erkennen sie, wer 
Gott ist, und ihn bekennen sie als 
den einzigen Mittler zwischen 
Gott und den Menschen.

Hotz dieser gemeinsamen Glau
bensgrundlage gibt es weiterhin 
vershiedene Kirchen. Das hängt 
damit zusammen, daß Christen 
zwar gemeinsam an Christus glau
ben, aber verschiedene kirchliche 
Zugänge zu ihm haben. Die Frage,

SPEKTAKULÄRER AUFTRITT
„Höret, alle Völker!

Merk auf, Land und alles, was darinnen ist! 
Denn Gott der Herr hat mit euch zu reden!“

Micha 1, Vers 2

Menschen aus allen Ländern 
der Erde blicken auf ein Stadion. 
Die Satelliten-Übertragung macht’s 
möglich: Afrikaner, Asiaten, Aus
tralier, Amerikaner und Europäer 
vernehmen zeitgleich die Fanfa
ren, verfolgen den Fackelläufer, 
sehen, wie eine große Flagge mit 
fünf Ringen gehißt wird und ein 
Auserwählter ans Mikrofon tritt: 
„Höret, alle Völker!“

Eine weltweite Aufmerksamkeit 
wie bei der feierlichen Eröffung 
der Olympischen Spiele wünsche 
ich manchmal dem Worte Gottes. 
Da blicken dann Menschen aus al
len Kontinenten auf die Lippen 
eines Propheten, der klipp und 
klar verkündet, was Gott zu sagen 
hat.

Ein spektakulärer Auftritt, um
rahmt von Musik, die alle Herzen

ergreift. Worte, die niemand über
hören kann und die die Welt ver
ändern:

„Bringt euren Söhnen nicht 
mehr bei, einander umzubringen! 
Schafft alle Waffen aus der Welt! 
Teilt die Güter dieser Erde ge
schwisterlich, so daß niemand 
mehr Hunger leiden muß! Bringt 
Frauen und Männer, Menschen 
aller Hautfarben, den gleichen 
Respekt, die gleiche Wertschät- 
zubg entgegen, räumt ihnen glei
che Chancen ein! Achtet die 
Tiere, die Pflanzen, die gesamte 
Schöpfung, damit die Erde nicht 
mehr blutet!“

Schwärmerei?
Was Micha und wohl alle Pro

pheten Gottes erlebten und erle
ben, war und ist ernüchternd -  ja 
oft sogar schmerzhaft enttäu-

-  450 Jahre nach Luthers Tod -

wie d^s Wort Gottes vermittelt und 
aufgenommen wird und welche 
Autorität dabei der Kirche und 
ihren Amtsträgem zukommt, be
antworten die Konfessionen unter
schiedlich. Hier wurzelt der kon
fessionelle Gegensatz.

Die evangeuschen Christen be
tonen beispielsweise, daß die Bi
bel als Norm für die Verkündigung 
des Wortes Gottes ausreicht. Sie 
halten keine menschliche oder 
kirchliche Instanz für fähig, un
fehlbare Aussagen über den Glau
ben zu machen. Wenn es in der rö
misch-katholischen Kirche als 
gottgewollt gilt, daß die ganze 
Christenheit in Gemeinschaft „mit 
und unter“ dem Papst leben soll, 
so ist es für die evangelischen 
Kirchen höchstens vorstellbar, 
eine Gemeinschaft „mit, aber 
nicht unter“ dem Papst zu haben.

Wenn auch eine Welteinheits
kirche nicht möglich und für viele 
Chisten auch nicht wünschenswert 
erscheint, so ist doch mehr ökume
nische Gemeinschaft ebenso nötig

wie möglich: zum Beispiel bei den 
konfessionsverschiedenen Ehen 
oder auch bei den Gottesdiensten. 
Bestimmungen, die wegen der Zu
gehörigkeit zu einer anderen. Kon
fession die Gottesdienstgemein
schaft beschränken, sollten sorg
fältig geprüft werden, „ob sie nicht 
zerstreuen, wo Gott sammelt“ 
(ökumenische Leitsätze).

Die Gottvergessenheit unter 
den Menschen zu überwinden, das 
ist Ziel aller Kirchen. In der 
Gesellschaft können die Kirchen 
aber den Evangelium deutlicher 
Gehör verschaffen, wenn sie ge
meinsam reden und handeln. 
Fernziel hierbei wäre, daß sie mit 
dem Verzicht auf konfessionelle 
Alleingänge auch Exklusivitätsan- 
spruche aufgeben und als Schwest
erkirchen die Gottesdienste, das 
Abendmahl und die Ämter gegen
seitig anerklennen.

Dr. theol. Beatus Brenner 
Konfessionskundliches Institut 

des Evangelischen Bundes in 
Bensheim

sehend: Die meisten Angesproch
enen hören gar nicht zu, shen gar 
nicht hin, wollen gar nicht wissen, 
was sie verunsichern, stören und 
aus festen Bahnen herausreißen 
könnte.

Götzendienst, freiwillige Knecht
schaft, Machbesessenheit, das 
Setzen auf falsche Sicherheiten, 
Raffgier... dagegen hatte der Pro
phet Micha vor fast 3000 Jahren 
gewettert und seinem Herzen Luft 
gemacht. Ob er damals eine große 
Zuhörerschaft fand und viele 
Menschen zur Um kehr' bewegen 
konnte? Das kann bezweifelt wer
den, es ist zumindest ungewiß.

Der Erfolg eine Propheten kann 
wohl auch gar nicht gemessen und 
wie in einem Medaillenspiegel 
dargestellt werden. Sich selbst und 
Gott treue bleiben, die Wahrheit 
sagen -  auch wenn es an den Nerv 
geht - ,  das ist ein unermesslicher 
Wert. Den großen Beifall, die ho
hen Einschaltquoten gibt’s dafür 
aber eher nicht.

Thilo Hoppe 
Diakon in Aurich

Ins Wasser fällt ein Stein, / ganz 
heimlich, still und leise, / und ist er 
noch so klein, / er zieht doch weite 
Kreise. / Wo Gottes große Liebe / in 
einen Menschen fällt, / da wirkt sie 
fort, in Tkt und Wort, / hinaus in unsre 
Welt.

Ein Funke, kaum zu sehn, / entfacht 
doch helle Flammen; / und die im 
Dunkeln stehn, / die ruft der Schein 
zusammen. / Wo Gottes große Liebe / 
in einem Menschen brennt, / da wird 
die Welt vom Licht erhellt, / da bleibt 
nichts, was uns trennt.

Nimm Gottes Liebe an! / Du 
brauchst dich nicht allein zu mühn, / 
denn seine Liebe kann / in deinem 
Leben Kreise ziehn. / Und füllt sie erst 
dein Leben / und setzt sie dich in 
Brand, / gehst du hinaus, teilst Liebe 
aus, / denn Gott füllt dir die Hand.

Text: Manfred Siebald 1973;
aus dem neuen 

Evangelischen Gesangbuch

Nicht wo der Himmel ist, 
ist Gott,
sondern wo Gott ist, 
ist der Himmel.

Gerhard Ebeling

Gott besucht uns häufig, 
aber meistens sind wir nicht zu Haus. 

Sprichwort aus dem Zululand

Die Deutschsprachige 
Evangelische Gemeinde 

Budapest ist ab sofort unter 
folgender Adresse und neuen 

Telephonverbindung zu 
erreichen:

Sitz der Stiftung und 
Gottesdienst-Raum: 
H-1014 Budapest, 
Táncsics M. u. 28.

Wohnung und Pfarrbüro: 
Dietrich Tiggemann 

-  Pfarrer -
H-1022 Budapest, P^jzs u. 1. 
Tel/Fax: (0036-1) 326 74 83 

Tel.: (0036-1) 325 0132
Die Gottesdienste finden 

jeden Sonntag um 10 Uhr 
in der Kapelle statt; zeitgleich 

laden wir die Kinder zum 
Kinder Gottesdienst ein.

Chválime trojjediného BohaDuch Sväty sa sklána k cloveku
(Jn 14,16-21)

JeZiS uőeníkov pripravoval na svoj odehod. Oznámil 
im, Ze ich opustí. Zacal sa s ními lúcit’. Otvára uceníkom 
pohl’ad do budúcnosti. Jeho odehod od nich nie je za- 
koncením Jeho őinnosti. JeüS otvára novú kapitolu a nie- 
len v ich Zivote, ale aj v Zivote l’udstva. OpúSt’a uőení
kov, ale ich nenecháva santyeh, dal fim zasl’úbenie, ze 
bude prosit’ Otca, a On poSle Radcu, Ducha pravdy, aby 
bol s vami az naveky. JeüS odehádza a prichádza Duch 
Sväty; Duch Otca i Syna.

„Neopustím vás ako siroty, pridem k vám.” JeziS 
vtedy je pri uőeníkoch, ked’ im Otec posiela Ducha. Z 
toho vyptyva, ze Syn a Duch väty sú jedno. Ducha poSle 
Otec, ako poslal aj Syna. To znamená, ze BoZie zjavenie 
neprestáva ani potom, ked’ sa Syn vráti k Otcovi. JeziS 
zasl’úbil: pridem k vám v inej, väöSej podobe.

Zacína sa vek Ducha Svátého. V tejto dobé je svet, ői 
l’udstvo rozdelené. Svet sa spolieha len na seba, na svoje 
sily a nepoőúva hlasu zivého Boha. Preto svet nemőZe 
prijat’ Ducha Svatého. Je pravda, Ducha nemőZeme vid- 
iet’ telesn^m zrakom, ale to neznamená, ze Duch nejest- 
vuje. Nie väetltym sa otvorili oci, aby videli a verili a üli. 
Svet nezije üvotom, akym ü l Kristus. JeüS hovoril: ,ja  
iijem”, to znamená, zvít’azím aj nad smrt’ou. Uőeníci, a 
cirkev Pánova musí ü t’ v tomto svete, predsa oni vidia, 
pomocou Ducha Svátého, co iní nevidia.

Dar Ducha Svátého je dökazom Boüeho zasahovania 
do üvota éloveka. Ked’ pride Duch, veriaci budú mat’ 
podiel na veőnom üvote, ktoty svet nespozná. V Duchu 
JeüS prichádza k uőeníkom, totiZ vehádza do nich. Te- 
raz, ked’ prichádza Duch Sväty, teda sa zaőína veőnost’ 
uz v tomto üvote.

Duch Sväty őloveka privádza bliZSie do spoloőenstva 
s Bohom. Otec a Syn prídu a urobia si príbytok v srdei 
veriaceho. Na túto pomoc sme odkázaní aj my, lebo aj 
dnes je pravdou, őo napísal Luther: „zo svojho vlastného 
rozumu nemőZeme ani v Krista Pána vérit’, ani k Nemű 
príst’.” Duch Boü aj pri nás spősobí, koná v tóm, Ze nás 
vovádza do poznania toho, őo nám zanechal Pán, pripo- 
mína Jeho üvot a dielo. Radca odoktyva BoZiu vől’u, 
ukazuje nám na to, Ze slovo Písma svátého je veőne plat
ó m  slovom. Rast vo viere, vzmáhanie sa v láske a vytr- 
valost’ v nádeji, to je práca Radcu, ktorého nám Pán 
zasl’úbil a na prvé Turíce aj zoslal.

JeüS odehádza, aby pripravil svojim príbytky u Otca, 
a zase pride, a poberie ich k sebe. Takto JeüS dáva őlo- 
veku nádej a silu vytrvat’ v boji a t azkostiach tohto 
üvota.

Veriaci má istotu, ze skrze Ducha Svátého má spolo- 
őenstvo s Otcom a Synom. 11

JeüS svújich uőeníkov pri rozlúőke chcel potesit, ale

ich nenecháva ani v bezstarostnom pokoji. Viera sa 
nevyőerpáva len v krásnych mySlienkach, ale viera vedie 
őloveka vzdy do práce proti zlu. To, őo JeüS hovoril, nás 
vedie k tomu, aby sme Ho nasledovali.

Duch Sväty ako neviditel’ná moc a sila, energia z ne- 
beskej \tysosti, ustaviőne úőinkuje v údoch cirkvi Páno- 
vej, má svoje prejavy, ovocie. O Jeho dary a Jeho ovocie 
prosíme v modlitbách. MőZeme a mámé aj my spievat’: 
„Prid\ Duchu Sväty Boze náS, svojimi darmi napin nás: 
Láskou, vierou, horlivost’ou, úprimnou srdea radost’ou.”

JeüS v desiaty den po vstúpení na nebesá zoslal Ducha 
Svátého na uőeníkov, ktorí zotrvávali v Jeruzaleme na 
modlitbách. Duch zostúpil podobe vetra a ohnrtych 
jazykov. Duch Sväty preto byva zobrazovany nielen ako 
tichá holubica, ale aj ako horiaci piámén.

Pősobením Ducha Svatého zmizol strach z sfdc 
uőeníkov a boli naplnení smelost’ou pre sluZbu. To sa 
ukázalo hned’ pri Petrovi, pri jeho zvesti, ale aj pri ostat- 
nyeh. Z uőeníkov sa stali növi l’udia. Stali sa hlásatel’mi 
evanjelia.

Cirkev vznikla po zoslaní Ducha Svátého. MőZeme 
tvrdit’, ze cirkev nie je l’udslty vtytvor, ale Boüe dielo. 
Boh je prítonuty v cirkvi prostredníctvom svojho slova a 
sviatosti. Cirkev je spoloőenstvo veriacich, nad ktotym 
stojí jedúty Pán. Kristus ako Hlava cirkvi, svoju cirkev 
obnovuje a Duchom Svätym ju ustaviőne spravuje a 
posväeuje.

Cirkev je zhromaZdením l’udí, ktorí boli vyvolení, 
őiíe ktotych zvest’ slova Boüeho povolala zo sveta do 
spoloőenstva s JeüSom Kristom. Boh zhromaZd’uje svo- 
jich. K cirkvi patria vSetci, ktorí sú Jeho.

Duch Sväty nepozná prekázok pri svojom diele. On si 
vie kaZdého pouüt’ ku svojej práci kto sa Mu neprotiví. 
Chce si pouzit’ aj nás.

Niektori si myslia, ze cirkev nie je potrebná, ze staőí 
len vérit’, módiit’ sa, őítat’ si Bibliu. Skúsenost’ nás uőí, 
ze zvest’ evanjelia sa nemőze stat’ bez prostredkov. 
Musi byt’ niekto, kto je nositel’om zvesti Boüeho slova. 
Cirkev je nositel’kou tejto zvesti. Podstatou cirkvi je 
slovo Boüe a sviatosti, ktoré budia viera a zhromaZd’ujú 
veriacich. Údovia cirkvi üjú v spoloőenstve medzi 
sebou, ale spoloőenstvo májú aj s Pánom. Duch Sväty v 
cirkvi slovom a sviatost’ami pősobí viera a privádza 
őloveka do spoloőenstva s Kristom. Póznámé oznaőenie

Sviatok Svätej Trojice nás upozornuje na viera v troj
jediného Boha. Pán Boh -  sa -  zjavil nám v troch oso- 
bách, ako Otec, Syn a Duch Sväty. Boh je pre nás tajom- 
stvom. Póznámé j-Io len natol’ko, nakol’ko sa nám pred- 
stavil. Vieme o Nőm len to, őo nám On dal o sebe vedi- 
et’. V Bozej őinnosti sa zjavuje Boüa skutoőnost’. To, őo 
tymto konajúcim spősobom dal nám o sebe vediet’, tője 
zhrnuté v uőení o Svätej Trojíci. Túto viera nám ponúka 
JeüS, ktoty vyslal uőeníkov do sveta slovami: „einte mi 
uőeníkmi vsetky národy, krstiac ich v mene Otca, i Syna, 
i Ducha Svatého.”

Správny prístup k Bohu sa nezakladá na múdrosti po

cirkvi ako „nevesta Kristova”.
Niekedy hádam sa strachujeme, őo bude s cirkvou, ői 

nezanikne? Nesmieme si zabudnút’, ze cirkev je tou, na 
ktorú sa vzt’ahujú sióvá zasl’úbenia: ,,hl'a, ja som s vami 
po vSetky dni, az do konca sveta”. Jej hlavou je Kristus 
a veriaci sú údmi. Cirkev je tu z Bozej vőle a preto nikdy 
nemőze zaniknút’. Je telom Kristovtym, a jej patrí 
zasl’úbenie, ze ani brány záhrobia ju nepremőZu. MőZe 
byt’ málo, ktorí sa k nej hlásia, ale mámé vediet’, őo 
JeüS povedal: „do üvota vedie tesná brána a úzka cesta, 
a málo je tych, ktorí ju nachádzajú”. Bozou vől’ou je, 
aby sa evanjelium zvestovalo vSetltym l’ud’om. Boh 
chce, aby vSetci boli spasení. My sa musíme usilovat’ o 
to, aby táto radostná zvest’ znela aj dnes a bola zrozumi- 
tel’ná kazdému.

Dovol’me teda Duchu Svátému, aby aj z nás uőinil 
nottyeh l’udí, ktorí by zili podl’a vőle Kristovej a stali sa 
budovatel’mi nového üvota tu na zemi.

POZVÁNKA
Slovensky evanjelicky cirkevny zbor v Buda

pesti srdeőne pozyva najmä v hlavnom meste ü- 
júcich Slovákov na sluZby Boüe, ktoré mámé 
pravidelne kazdú nedel’u o 9 hodine v bohos- 
luzobnej sieni Lutherovho dvore na Rákócziho 
ulici ő. 57/a.

Duchovná matka, naSa cirkev volá vás. Zaőí- 
najte s nami spolu váS nedel’ny program, aby 
vaSa viera a materőina aj taltym spősobom bola 
zachovaná a upevöovaná.

spösobe sveta. Ten prístup musí byt’ prístupom viery, 
ktorá prijíma Boüe vyjavenie.

Biblia hovorí, ze Boh je Stvoritel’om a Udrüava- 
tel’om násho üvota. Boh je Pánom neba a zeme. On 
stvoril svet a v nőm aj őloveka. V Jeho mod je üvot kaz- 
dého őloveka. To znamená, ze svet, ktoty trvá milióny 
rokov, a üvot, ktoty sa rozvíja, to nie náhodne nastalo, 
ale je dielo Boüeho pozehnania.

V tomto svete őlovek pracuje a úőinkuje. Pán Boh 
pozehnáva l’udské úsilie, preto dáva pole úrodu. Bez 
Jeho pozehnania by naSe úsilie neviedlo k ciel’u. Treba 
to vediet’, Ze vSetko őo pekného, cenného a dobrého tu 
vznikne, to vSetko pochádza z toho, Ze Boh poZehnáva 
l’udské úsilie.

V Biblii je napísané, Ze do stvoreného sveta vnikol 
nicitty őinitel’, ktoty zaőal narúSat’ a niőit’ Boüe dielo. 
Diából zasial do sveta semeno hriechu. neposluSnosti a 
nenávisti. My nevieme, ako sa to mohlo stat’. Clovek, 
obdarovany slobodou, vzbúril sa proti Stvoritel’ovi. Boh 
nato poslal do sveta svojho Syna, ktoty vykonal dielo 
záchrany. JeüS je aj naSím Vykupitel’om a Spasitel’om, 
ktoty aj za nás vydal svoje telő a vylial svoju krv na kríü 
Golgoty. Vieme aj to, Ze Kristus vít’azil nad diabiom. 
My vSetci mőZeme a mámé prijat’ pre seba Kristovo 
dielo záchrany.

Boh Syn, JeZiS Kristus je náS láskavy Pán a Spasitel’. 
Ráz o sebe povedal: , Ja  a Otec jedno sme.” Uőeníkom 
dal moZnost’ póznát’ svoju moc a slávu.

Osobu Ducha Svátého poznávame jedine z diela, ktoré 
On medzi nami koná. Boh ako Duch Sväty koná, ked’ v 
őloveku tvorí nővé srdce, obnovuje dielo stvorenia. O 
Duchu Svätom vyznávame, Ze je naSím Posvätitel’om, 
lebo nás osvecuje a posvecuje, vo viere udrüava a 
zachováva.

Potrebujeme pestovanie stáleho spoloőenstva s troj- 
jedinym Bohom, ktoty je a bude naSím Ochrancom a 
Opatrovníkom. Teraz je uZ jasné a pochopitel’né, preőo 
zaőíname naSe evanjelické sluZby Boüe v mene Otca, 
Syna a Ducha Svátého. Trojjediny Boh je zaőiatkom, 
stredom a aj koncom naSich sluZieb BoZích. Spoloőne 
vyznávame vSeobecnú viera krest’anskú: Verím v Boha 
Otca... v JeüSa Krista... v Ducha Svátého. A po kázni 
pravidel ne zaznieva apostolsky pozdrav: .Jvlilost’ Pána 
JeZiSa Krista a láska Boüa a úőastenstvo Ducha Svátého 
so vSetltymi vami.” Na konci sluZieb BoZích je trojité 
Áronovské poZehnanie.

Ak si zaZijeme pősobenie trojjediného Boha na sebe, 
prestanú nás trápit’ rozumové otázky o Trojici, lebo naSe 
srdce bude naplnené ozajstnou radost’ou. Boh sa dal aj 
nám póznát’ a osvedőil ako Trojjedhty.

Slovenské dlánky napísal: 
Cselovszky F.

Posvätitel’ v  cirkvi pősobí
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/---------NAPRÓL NAPRA
Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az 

| én telkemmel!
Mondja a Seregek Ura. Zak. 4,6

VASÁRNAP! Amikor Jézus meglátta a sokaságot, 
I megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pász- 
I tor nélkül való juhok, és kezdte őket sok minden- 
I re tanítani. Mk 6,34 (Ez 34,11; Jn 14,23-27; 
I ApCsel 2,1-8; E f 1,3-14). A  bizonytalanság korát 
I éljük. Statisztikai adatként kezelnek, arctalanság- 
I ra ítélnek egy irgalmatlan világban. A tanácstalan- 
I ság homályos ködéből kiválik egy alak, személye- 
I sen megszólít egy könyörületes hang. Jézus az,
I Pásztorunk! Biztos talajra állítja lábunkat.

HÉTFŐ Jézus ezt mondván, rájuk lehelt, és így 
I folytatta: „Vegyetek Szentlelket!” Jn 20,22 (Zsolt 
I 111,3; Mt 16,13-19; lSám 3,1-14; Zsolt 150). A 
I Teremtő Isten lehelete életre hívott. Mihez kezd- 
I tél életlehetőségeiddel? Örökségedet kamatoztat- 
I tad vagy elherdáltad? A Megváltó Jézus lehelete 
I megelevenített. Az erő és a békesség -  társaid -  
I küldetésedben. Bűneidtől szabadulva -  tiszta lap- 
I pal újat kezdhetsz!

KEDD Miután Krisztus tökéletességre jutott,
I örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, 

akik engedelmeskednek neki. Zsid 5,9 (Zsolt 
147,3; Ez 36,22-28; 2Tim 3,1-9). Minden nappal, 
amikor engedetlen vagy Jézushoz, távolabb ke- 

I rülsz a céltól. Minden nappal, amikor mégis mel
lette döntesz: közelebb.

SZERDA Adjatok, és adatik nektek. Lk 6,38 
(IKrón 29,5; ApCsel 10,44-^8; 2Tim 3,10-17).

Vak koldus kéregét az aluljáróban. Közönyösen 
elhömpölyög mellette a tömeg. „Adjatok és ada
tik nektek!” -  hasít belém. Fizetőképes kezese 
van, mégsincs hitele az Istennek.

CSÜTÖRTÖK Abból ismeijük meg a szeretetet, 
hogy Ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk 
a?™!, hogy életünket adjuk testvéreinkért. ÍJn 
3,16 (Péld 24,11-12; ApCsel 4,8-21; 2Tim 4,1-8). 
Egymást marcangolva elértéktelenítettük az em
beri szeretetet. Thrtozásaink fejbúbig elborítanak 
-  adósaid vagyunk - , Uram! Segíts kiegyenlíteni 
számlánk -  kicsinyeid felé - ,  1b taníts önfeláldo
zásra isteni Szeretet!

PÉNTEK Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok 
Isten fiai. Róm 8,14 (Hós 2,1; Gál 3,1-5; 2Tim 
4,9-22). Ha érzelmed vezérel, a szív fia vagy. Ha 
logikád vezérel, az észé. Félsz az Isten Lelkének 
átengedni a vezetést önmagad felett. De miért 
maradnál béres, ha örökös is lehetsz?

SZOMBAT Az asszony pedig, mivel tudta, mi tör
tént vele, félve és remegve jö tt elő; leborult Jézus 
előtt, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig 
ezt mondta neki: „Leányom, a hited megtartott 
téged: menj el békességgel és légy egészséges.” 
Mk 5,33-34 (Jer 17,14; ApCsel 8,14-25; Tit 
1,1-16). Horoszkóp, babona, agykontroll nem se
gít! H a betegség gyötör, gondok nehezednek rád, 
békétlenség kínoz, bátran borulj le Jézus elé, neki 
panaszkodj! Csak Ő tud segíteni! Ebben a hitben 
meggyógyul életed.

Szókéné Bakay Beatrix

PUNKOSDVASARNAP IGE
SZENTLÉLEK ISTEN... TÖLTSD BE 
SZÍVEINKET BŐVEN!

J

Élet és ítélet
Zsid 4,11-12

Az ige élő és ható. Ez kettőt je
lent A zt hogy akit megérint az ige, 
az attól kezdve már tudja, hogy az 
ige nem betű, nem is emberi szó, 
hanem Isten beszéde. Pál IThessz 
2,13-ban hálával említi, hogy a gyü
lekezet nem úgy vette az igét mint 
emberi szót hanem mint Isten be
szédét minthogy valósággal az is. A  
gyülekezet első számú ismertető jele, 
hogy az igét az élő Isten beszédének 
tartja! Nem az „egyház”, nem a Jel- 
kész”, hanem Isten maga szól. Ahol 
a lelkész személye vagy szónoki ké
pessége, ragyogó műveltsége vonz -  
ott baj van. Az élő ige azt is jelenti, 
hogy aki hallja és hisz Istennek, 
örök élete van. De amennyire tet
szik nekünk, hogy életet kapunk, 
annyira meglepő a folytatás, hogy 
az ige kétélű kard és hogy megítél.

Pedig az éppen az „életnek” el
ső következménye, hogy elfoga
dom, hogy az ige kétélű kard. Mit 
jelent ez? Ma szeretünk sokat be
szélni Isten szeretetéről. Nos, ez
zel nem ellentétes, hogy Isten 
munkája ítélettel kezdődik. Aki lé
lekben „halott”, az nem fogadja el 
az ítéletet. A  lelki „halál” jele, 
hogy egy testvér megsértődik, ha 
bűnére figyelmezteti valaki. Ha 
már „élsz”, akkor elfogadod, hogy 
az ige kétélű kard. Mit jelent ez? 
Azt, hogy nem csak mást, hanem 
engem is megítél.

Tálán először szokatlan lesz va
lakinek, hogy kardhoz, tehát fegy
verhez hasonlítjuk Isten beszédét. 
Hiszen a fegyver öl és pusztít. De 
más az értelme, ha az orvos se
bészkésére gondolunk, amely gyó

gyít. így az ige is gyógyító kés, gyó
gyító kard. Éppen azzal gyógyít, 
hogy először megítél, megsebez. 
Feltárja és kitisztítja életed beteg 
pontjait.

Sebészeten látogatok és mindig 
újra megdöbbent: milyen nyomo
rult tud lenni egy frissen operált 
beteg. Igen. A gyógyítás kezdete 
sokszor az, hogy az ember nyomo
rultabbnak érzi magát, mint annak 
előtte -  de azután jön a gyógyítás, 
az új élet.

A  keresztyén élet nem elmélet, 
hanem gyakorlat. Vessük fel most 
is végül a döntő kérdést, a gyakor
lati kérdést: vállaljuk-e az igének 
ezt a munkáját? Jézus mint gyógyí
tó orvos, kínálja a szabadulást. 
Szeretete nem áll ellentétben az
zal, hogy igéje kétélű kard, hogy 
beszéde feltárja életed rejtett 
pontjait -  de azért, hogy meg
gyógyulj-

Gáncs Aladár

Jn 14,16-21

Vidám családi társaság ült egy 
borongós, szemerkélő esős délutá
non házuk verandájában. Köztük 
volt az idős, de születésétől fogva 
vak nagynéni is, aki csendesen 
hallgatta az egyre inkább számya- 

I ló jókedvvel előadott eseménye- 
Iket, anekdotákat. Órák múltával 

egyszer csak megszólalt: „kisütött 
a nap!” Egy pillanatra mindenki 
elcsendesedett, ugyanis a néninek 
igaza volt: a felhők lassan oszla
doztak, s az előbukkanó alkonyi 
nap bevüágította a helyiséget. Az 
idős hölgy a keze fejét simogató 
napsugarak melegéről érezte, 
hogy valami megváltozott, a m ir e  a 
„látók” közül senki sem figyelt fel.

Jézus szava és jelenléte is hason
ló: ,A  világ többé nem lát engem, 
de ti megláttok, mert én élek.”

A hívő keresztyén ember örök, 
mardosó kérdése ez: miért nem ér
zi mindenki Isten szeretetének ezt 
a melegségét? Miért nem járulnak, 
özönlenek az emberek a Jézusban 
elérkezett és az egyház által meg
hirdetett igazsághoz? Annyira 
szép, harmonikus, békés lenne a 
világ, s benne egyéni kudarcainkat 
is könnyebben viselnénk el, ha 
testvérszívet éreznénk dobogni az 
ismeretlen emberben, felebarátot 
találnánk a velünk eddig szemben
állóban, ha segítő kezek karolná
nak fel mindenütt a megpróbálta
tások útján. Ezzel szemben sok fi
atal lelkész, ifjúsági tag és komoly, 
keresztyén életvitelben megőszült 
idős testvérünk tekint szomorú 
kérdéssel az adminisztratív eszkö
zökkel nyilvántartott gyülekezetre. 
Azt érzik, hogy a legfontosabb, az 
Isten igazsága, szeretetének mele
ge és a parancsolatok megtartásá
nak életújító erkölcsisége hiányzik 
közülünk. Aggodalmukban jó 
néhányan osztozhatunk, mert ki 
ne találkozott volna még erkölcs
telenséggel, ellenségeskedéssel, 
zsagbrisággal, szeretetlen ítélke- 
fcé&éHfíiíagát keresztyénnek hívő 
gyülekezeten belül. Miért van és 
lehet mindez így?

Alapigénk ma a következő vála
szokat kínálja:

1. A z igazság megismerése Jézus 
tanítványainak adatik meg. Aján
dék, mely nem mindenki számára 
érhető el. Személyválogatás? Disz
krimináció? Eleve elrendelés? 
Semmiképpen! Az evangélium 
egyformán kínálkozik mindenki 
számára, csak a „látó” szem, érző 
szív, megnyitott (megnyitható) ér

telem hiányzik. Az állandóan lefe
lé, maga köré figyelő ember tekin
tete aligha veheti észre a felülről 
érkezőt. A gondjaiba, evilági 
ügyeibe temetkező nehezen esz
mél rá az egyébként nagyon ké
zenfekvő, felkínálkozó isteni meg
oldásra.

Aki azonban mer irányt változ
tatni, kész rálépni egy addig isme
retlen, de életet kínáló útra, annak 
megadatik az élet perspektívájá
nak kiszélesedése. Rátekinthet Is
ten eljövendő, örök, békés orszá- 
gára.

2. A  Jézussal való életközösség 
hajlandóságot igényel Ezt a hajlan
dóságot manapság sok minden gá
tolja. A történelmi egyházakkal 
szemben megmutatkozó politikai 
bizalmatlanság, az új vallási irány
zatok „konkurens” kínálata, a 
trilleren, horroron, diszkón, szex
en nevelkedettek közömbössége a 
vallási, kulturális, erkölcsi értékek
kel szemben. Feladatunknak kell 
éreznünk, hogy felhívjuk a figyel
met: ne csak arra, hogy „kisütött a 
nap”, hanem, hogy a nap nélküli 
élet degenerál, eltorzít, elpusztít!

3. Pünkösd ünnepén nem titkolt 
nosztalgiával és talán egészséges 
irigyléssel gondolhatunk az első je- 
ruzsálemi gyülekezetre, a három, 
majd rövidesen az ötezerre, a 
misszió kiszélesedésére és eredmé
nyeire. Mindebben azonban észre 
kell vennünk mai igénk harmadik 
igazságát is: a Pártfogó = maga Is
ten! Ő jött el (újból), járta át, szen
telte meg titokzatos erejével az el
ső imádkozó egyház szolgálattevő
it. Őnélküle nem ment volna akkor 
sem és nem megy ma sem!

Hála Neki, hogy nem hagyott 
magunkra bennünket! Pártunkat 
fogja, eligazít, segít, vezérel, meg
szentel és a látszólagos kudarcból 
is képes eredményt teremtem. 
Pünkösdi énekeink ezért szólaltat
ják meg a kérést, óhajtást, könyör
gést a Szentlélek állandó kiáradá
sáért, mert nélküle minden fára
dozásunk hiábavaló lenne. Jézus 
szava azonban ma is biztat: „kérni 
fogom az Atyát, és Pártfogót ad 
nektek, hogy veletek legyen mind
örökké!” Amen.

Zfign Tamás

IMÁDKOZZUNK!
„Ó, szeretet, áraszd ránk meleged, 

Hadd ízleljük édességedet, Tiszta szív
ből mindenkit hadd szeressünk, 
Egyességben és békében éljünk! Szánj 
meg, Isten!” Ámen.

■ m

D MÁSODIK NAPJÁNAK IGÉJE
AKI HISZ, ANNAK ÖRÖK ÉLETE VAN 
Jn 6,44-47

Isten kinyüatkoztatása az örök
életről pünkösdkor vált teljessé. Ha 
figyelmesen olvassuk Isten önmagá
ról adott kijelentéseit az Ószövetség
ben, akkor csodálkozva fedezzük fel, 
hogy már a teremtéstörténet máso
dik mondatából kiderül: a menny és 
föld teremtése előtt is volt élet. iyA 
föld még kietlen és puszta volt... de Is
ten Lelke lebegett a vizek fölött. ” léhát 
az élet -  legalábbis amit általában 
annak nevezünk ezzel a szóval -  nem 
organikusan keletkezett vagy „fejlő
dött” az élettelen, kietlen és puszta 
föld anyagából, hanem a Szentlélek 
teremtő munkájának a gyümölcse. 
Isten Lelke minden élet forrása, táp
láló itala. Ő a Pártfogó, a közvetítő 
Isten és teremtményei között, ő  éb
resztett hitet az ősatyákban, általa 
szólt Isten Mózeshez és a próféták
hoz, és ő adott emberi életet Jézus
nak, a „testté lett Igének”.

Az Ószövetség népe minden lé
nyeges kijelentést megkapott az 
örökéletről. Ezek azonban túlnyo
mórészt ígéretek voltak, melyekben 
hinni kellett, mert egy, az „idők kö
zepén” megszülető Emberfiához kö
tődtek, aki magától Istentől jön a vi
lágba. S mivel az életet kioltó halál 
az ember bűne miatt tette végessé 
ezt a földi életet, melyet Isten örök- 
kélétezőnek teremtett, egy bűntelen 
embernek kellett feláldoznia az éle
tét, hogy így győzze le a halált és ad
ja  vissza a bűn megbocsátásával az 
Édenkertben elveszített örökéletet. 
Istennek ez az ígérete teljesedett be 
Jézus húsvéti feltámadásakor.

Az ember azt gondolná, hogy hús
vét, az új szövetség megkötése után 
már nem lesz szükség a hitre, hiszen

minden „elvégeztetett”. A keresztfa 
botránya és Jézus üres síija a feltá
madást hirdető angyal örömhírével 
együtt szép emlékké válhat, mert az 
örökké élő Megváltónk velünk van, 
bármikor megbeszélhetjük vele 
gondjainkat. így gondolták a tanítvá
nyok is Jézus mennybemeneteléig. 
De a feltámadt Krisztus nyomatéko
san megismételte korábbi kijelenté
sét a hit nélkülözhetetlenségéről. Ő 
valóban továbbra is jelen lesz a világ
ban; nem hagyja magára híveit, meg
oldást ad gondjaikra, de egy új kap
csolat formájában. Nem testi, hanem 
lelki kapcsolatban marad övéivel.

Aki Isten közelségébe vágyódik, 
mert vonzza az Atya, azt Jézushoz ve
zeti az Atya és Fiú Lelke, aki megér
teti a tanulatlanokkal Isten tanítását 
Hitet ébreszt a hitetlenkedőkben, 
akik hallják és tanulják Isten igéjét. 
Az ige pedig nem betűkkel leírható 
tananyag, hanem Isten kinyüatkozta
tása az örök életre megváltásról. A

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. május 27.

L, Bécsi kapa tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. Bozóky 
Éva; IL, Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, EL, Ördögárok il 9. de. 
fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, HL, 
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; 
Csillaghegy, II1„ Mátyás Idr. u. 31. de. 10. 
Óbuda, Hl., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) 
Bálint László; Újpest, IV, Lebstück M. n. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Geröfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Pintér 
Károly; du. 6. Geröfi Gyuláné; VII„ Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andomé; du. 6. 
Nagy Zoltán; VLLL, Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VQL, Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VHL, Karácsony 
S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vqjda R

Szentlélek kitöltésével mindent kije
lentett Isten önmagáról, a teremtés
ről és az örök életről. De hit nélkül 
továbbra sem lehet az Atyától tanul
ni! Az örök életünk nem a tudásunk
tól, hanem az értünk meghalt és feltá
madt Krisztustól küldött Szentlélek 
által életre keltett hitünktől függ. 
Ezért hangsúlyozza Jézus, hogy „aki 
hisz, annak örök élete van. ”

Pünkösd második ünnepnapján 
azért imádkozzunk, hogy ránk is ki
áradjon az Atya és Fiú Lelke. Hit ál
tal tegye valósággá Krisztus jelen
létét mindennapi életünkben, hogy 
hitünk célját elérhessük; amikor Jé
zus kijelentése beteljesedik: „Senki 
sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza 
az Atya, aki elküldött engem. Én pe
dig feltámasztom azt az utolsó na
pon. ”

Rezessy Miklós 

IMÁDKOZZUNK!
Jer, kérjük Isten áldott Szentlel- 

két, legfőképpen az igaz hitért. 
Hogyha jön a végóra, mellénk áljjon, 
hazatérésre készen találjon! Szánj 
meg Isten! Ámen.

u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; DL, Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna n. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás; X., 
Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamás; Kelenföld, 
XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi 
János; de. 11. (úrv.) regionális evangélizáció du. 
6. Ferenczy Erzsébet; XL, Németvölgyi út 138. 
de. 9. Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, XEL, 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; 
Bndahegyvidék, XIL, Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Köszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy 
lám ás; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. 
Kendeh György; XHL, Frangepán u. 43. de. 8. 
ifi. Kendeh György, XIV, Lőcsei át 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Thmásy Tamás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, 
Régi Fóti át 73. (nagytemplom) de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, XVL, Hősök tere de. 
10. Börönte Márta; Cinkota, XVL, Batthyány L 
n. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, 
XVL, Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János;

i
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ZENÉS ÁHÍTAT 
május 26-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban a
WEISSENBURGI 

SZENT ANDRÁS KÓRUS 
közreműködésével. 

Műsoron
Schein, Schütz, Stanley, 

Mendelssohn,
Reda és Strawinsky motettái. 

Vezényel:
SIEGFRIED BERGEMANN 

A belépés díjtalan.

1996. május 26-án, Pünkösd vasár
napján 18 órakor a Bécsi kapu téri 
evangélikus templomban evangélikus, 
református, római katolikus és görög 
katolikus liturgikus énekekből össze
állított esti (vespera-vecsernye) isten
tiszteletet tartunk.

Erre az ökumenikus istentiszteletre 
minden testvérünket szeretettel vár
juk.

Előtte 16.30-kor énektanulás és ma
gyarázat.

Rákoshegy, XVII., Téssedik tér de. 9. dr. 
Selmeczi János; Rákoscsaba, XVIL, Péceli út 
146. de. 9. Kósa László; Rákoskeresztúr, XVIL, 
Pesti út 11L de. fél 11. dr. Selmeczi János; 
Rákosliget, XVIL, Gázon Gy. u. de. 11. Kósa 
László; PCstszentlörinc, XVIIL, Kossuth tér 3. 
de. 11. (úrv.) Farkas János; Pestszentimre, 
XVIIL, Rákóczi út 8. (rét templom) de. három
negyed 8. Farkas János; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XIX., Hungária 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, XXD„ Játék n. ló. 
de. 10. (konfirmáció) Solymár Gábor;

PÜNKÖSD MÁSODIK ÜNNEPÉ
NEK liturgikus színe: piros. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje: lKor 
2,11-13; az igehirdetés alapigéje: Jn 
6,44-47.

Megjelent a CREDO 1996.1-2. szá
ma. Ára: 190 Ft.

KELENFÖLD
A gyülekezet ének- és zenekara 

Hamburgban szolgált. Koncertet adott 
a Betlehem templomban, a magyarok 
klubjában és istentiszteleten énekelt 
Wedelben.

BALASSAGYARMAT 
Az Evangélikus Szeretetotthon tele

fonszáma megváltozott. Az új 
hívószám: (35) 315-135.

KITÜNTETÉS
Néhai Halassy Endre esperes

lelkész „Tiszaföldvár Városért” kitün
tetést kapta, a városért kifejtett ered
ményes és kimagasló munkájáért. A 
kitüntetést május 1-jén adta át Maros
falvi Ernő polgármester az elhunyt 
özvegyének, Halasyné Sulyok Irénnek.

BUDAFOK
A Luther-megemlékezés befejező 

alkalmát június 2-án de. 11 órakor 
tartják. Az istentiszteleten igét hirdet 
és utána előadást tart „Luthertől 
tanultunk imádkozni” címmel D. dr. 
Prőhle Károly ny. professzor.

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK
Pünkösdre bibliai kommen

tárokat újánlunk:
Prőhle Károly: Lukács evangéliu- 
ma Ára: 394 Ft
Cserháti Sándor: A filippibeliek- 
hez Irt levél Ára: 485 Ft
Karner Károly: Apokalipszis

Ára: 209 Ft
Vámos József: Ezékiel Ára: 235 £t 

A könyvek megrendelhetők "a 
Sújtóosztályon levélben, telefonon, 
megvásárolhatók Könyvesboltunk, 
ban (MH. Üllői út 24.)

Kiadványonként 5 példányon fe
lüli rendelés esetén 10% kedvez
ményt adunk.

ISTENTISZTELETI REND
Buda ponton, 1996. május 26.

L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich
Tiggemann; de. 11. (úrv.) dr. Szebik Imre; 
du. 6. (vesperás) Balicza Iván; IL, Modort n. 
6. de. fél 10. Csizmazia Sándor;
Pesthidegkút, H., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
(úrv.) Rihay Szabolcs; Békásmegyer, Hl., 
Víziorgona u. 1. de. 9. (úrv.) Verasztó János; 
Csillaghegy, Dl., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
(úty.) Donáth László; Óbuda, ID., Dévai 
Bíró M. tér. de. 10. (úrv.) Bálint László; 
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. 
(úrv.) Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter; du. 6. Zászkaliczky 
Péter; VIL, Városligeti fasor 17. de. H. 
(úrv.) Szirmai Zoltán (közgyűlés); du. 6. 
Muntag Andorné; Vili., Üllői út 24. de. fél 
11. Kertész Géza; v m ., Rákóczi út 57/b. de.
9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIU., 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; 
Vm., 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. 
Tamásy Thmásné; 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; Budagyöngye, XIL, 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XD., Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Thkács József; de. 11. (úrv.) Thkács 
József; du. fél 7. Kőszeghy Thmás; XHL, 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
x m ., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Thmásy Thmásné; XIV, Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Rafael József; 
Rákospalota, XV, Régi Fóti ú t 3. (nagytem
plom) de. 10. (úrv.) konfirmáció Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 
de. 10. (úrv.) dr. Karner Ágoston; Cinkota, 
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.
9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., 
Tfessedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; 
Rákoscsaba, XVIL, Péceli út 146. de. 9. 
(úrv.) dr. Selmeczi János; Rákoskeresztúr, 
XVD., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa 
László; Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de.
10. (úrv.) dr. Selmeczi János; Festszent- 
lőrinc, XVHI., Kossuth tér 3. de. 11. (úrv.) 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIIL, 
Rákóczi út 8. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú; 
Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 
10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
Deák tér de. fél 11. (úrv.) Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII., Játék n. 16. de. 11. (úrv.) 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
(úrv.) Solymár Gábor; Törökbálint (ref. 
templom) du. 3. Solymár Gábor; Budakeszi 
de. 8. Kőszeghy Thmásné

PÜNKÖSD ÜNNEPÉNEK liturgi
kus színe: piros. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: ApCsel 2,14-22.
32-33; Az igehirdetés alapigéje: Jn 
14,16-21.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-től 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz. 
májas 25., szombat: A hit megváltása -  
rádióshittan.
május 26., vasárnap: Pünkösdi áhítat 
-  Győri János Sámuel.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

Őrségben parasztház részletfizetésre 
eladó. Nagy László 2103 Gödöllő, Pf. 308.

Szíves gondoskodást és anyagi segítséget 
ajánlunk hívő embemelc, ha annak idején 
bérleti jogát vagy tálcását örökölhetjük. 
Budapesten vagy környékén. Tél.: 06/26/326- 
408.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2 162 Őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. I  
Telefon: 06/27/360-175. 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B. 
Telefon: 06/20-332-522.

Evangélikus
É let

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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!



Evangélikus
Elet

61. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 
1996. JÚNIUS 2. 

SZENTHÁROMSÁG 
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP
ARA: 35 FT

Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek, 
A Szentháromságnak, Hűséges éltetőnknek 

Dicséret, dicsőség, Legyen magasztalás, 
Most és mindenkoron Örök hálaadás

Ékv 40 ének 3v.

A TARTALOMBÓL
ÚJ KEZDET DUNAEGYHÁZÁN

BEIKTATÁS TORDASON ÉS GYÚRÓN

CIGÁNY NYELVŰ BIBLIAFORDÍTÁS 

KÉSZÜL

MISSZIÓI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

Szélrózsa ‘96
Amikor meghallottam először a címet, valami 

népművészeti találkozóra gondoltam. A  millecen- 
tenárium évében jó  is lenne tudatosítani, honnan jö
vünk, mik az értékeink. Aztán kiderült, ifjúsági talál
kozó lesz. Evangélikus, országos, első. Miért hát ez a 
cím?

Talán azért, mert a szélrózsa minden irányából vá
runk vendéget? Igen, azért. Szeretnénk, ha ez a talál
kozó valóban országos volna. Ha minden gyülekezet 
képviseltetné magát néhány fiatallal. Biztos van ben
ne valami „seregszemle” gondolat is: lássuk, Iák va
gyunk, mennyire eleven, mozgékony, egyházszerető, 
egymást-szerető a „jövő nemzedék”. S hogy mennyi 
szellemi és lelki kincs adatott neki És van ebben a 
találkozóban lelkesítő, mozdító szándék, hogy megis
merjük az ifjúsági körök előtt álló lehetőségeket, hogy 
bátorítsuk egymást tartalmasabb, lelkesebb, többirá
nyú részvételre a gyülekezet, az egyház életében.

A  szélrózsához azonban szélkakas is tartozik. A  ta
lálkozó emblémája is ezt ábrázolja. A  szélkakas a 
szél irányát jelzi Hogy honnét fúj a szél. A  szél pedig 
igazán keresztyén jelkép: a Szentlélek képe. Szeret
nénk, ha ez a találkozó is megmutatná -  nekünk, a 
felnőtt gyülekezetnek, az egyházon kívülieknek -, 
hogy honnét fú j a Szél: az Ige irányából, Jézus Krisz
tusból. Szeretnénk, ha láthatóvá Válnék, ha minden
ki tudná, honnét van örömünk, szeretetünk, nyitott
ságunk a másik ember iránt, honnét van a reménység 
bennünk, az igazság iránti vágy, a józanság és a jóság 
értékének szeretete. Ezért hangzik így a találkozó kér
dése: Kit kerestek?, mert ki kell mondanunk, hogy a 
mai fiatalság értékei sem másból erednek, mint nem
zedékeken keresztül: a valóságos ember -  valóságos 
Isten Jézus Krisztusból. O az, aki ma is éltet, a Szent
lélek ma is Őhozzá kapcsol, az Ő teljességében része
sít a hit által.

Bencze András

SZÉLRÓZSA TALÁLKOZÓ 
1996. jú liu s  24-27 .

Váralja, Ifjúsági tábor és parkerdő
1995-ben azzal a nem titkolt szándékkal kezdtünk a Szél

rózsa Találkozó szervezésébe, hogy végre korlátlan létszám
ban találkozhassunk mi, keresztyén fiatalok, és négy napot 
Isten igéjének közelségében, beszélgetéssel, játékkal, tanu
lással és sok zenével töltsünk el.

Program:
Hat programra várjuk a fellépők, aktív résztvevők jelent

kezését: komolyzene, könnyűzene, színjátszás, kézművesség, 
lehetőségek piaca és sport. Ezekről bővebb információt a 2. 
oldalon olvashattok.

További programok: Reggel és este közös áhítat, bibliata
nulmányok, előadások, fórumok, tömegsport, filmvetítések, 
tábori rádió, tábori újság, éneklések, teaház, kirándulás, já
ték, beszélgetések stb. Ezek a programok -  az áhítatokat ki
véve -  párhuzamosan folynak, így mindenki a neki tetszőt 
választhatja ki.

Étkezés:
Büfé áll rendelkezésre éjjel-nappal, valamint délben 180 

Ft-os áron mindenki kétfogásos, meleg ételt kaphat.
Szállás:
Kis kőházakban, illetve sátrakban korlátozott létszámban 

tudunk szállást biztosítani. Aki ezt igényelné, minél hama
rabb jelezze a lelkészi hivatalokban vagy az Üllői úti Ifjúsá
gi Osztályon kapható „A” jelű jelentkezési lapon. Inkább azt 
javasoljuk, hogy hozzatok magatokkal sátrat, hálózsákot, 
matracot.

Részvétel:
A négynapos rendezvény részvételi díja előzetesen fizetve 

1000 Ft/fő, a helyszínen fizetve 1200 Ft/fő (kérésre csekket 
küldünk). Ez az ár tartalmazza a hely biztosítását, sok szép 
programon való részvétel lehetőségét és az orvosi ellátást. 
Még hozzatok magatokkal Bibliát, Evangélikus Énekes- 
könyvet, Új Ének (1-3), jegyzetfüzetet, írószert, kiránduló- 
és sportruhát (gondoljatok az esetleges esőre is!), 
tisztálkodószereket, evőeszközt.

Kérjük a gyülekezeteket:
-  támogassák, segítsék a fiatalok felkészülését. Utazásuk

hoz járuljanak hozzá anyagilag, szükség szerint szervezzék 
meg kíséretüket.

-  tekintsék át külföldi kapcsolataikat, hisz hivatalos kül
földi vendégeinken kívül az egyes gyülekezetek meghívottal 
is részt vehetnének a találkozón. A közös élmény közelebb 
hozná a testvérgyülekezeteket egymáshoz.

Egyházunk a pünkösd utáni vasárnapot Szenthá
romság ünnepének nevezi, az ezt követő vasárnapo
kat pedig Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok
nak. Ezek száma 22-től 27-ig terjedhet, attól függően, 
hogy mikorra esik húsvét ünnepe. Szentháromság ün
nepe közvetlenül pünkösd után mintegy összefoglalá
sa a karácsony-húsvét-pünkösd ünnepeinek, szinte 
egy napra, egy alkalomra sűrítve a három ünnep tar
talmi gazdagságát. Az üdvtörténet nagy eseményei
nek tényeit úgy fogja egybe ez az ünnep, ahogyan a 
Credo, az Apostoli hitvallás tartalmazza három hit
ágazatban az Isten kegyelmének hármas megnyilvá
nulását: a teremtés, megváltás és megszentelés mun
káját. Szentháromság ünnepén együtt és egynek lát
juk azt az Istent, aki karácsonykor nekünk adta Szent 
Fiát, majd húsvétkor feltámasztotta Őt a halálból, s 
pünkösdkor megajándékozott Szendéikével, hogy Ál
tala mi is egyek legyünk az anyaszentegyházban, ami
képpen Ő is egy.

Az Isten kegyelmének teljességét elénk táró Szent- 
háromság ünnepének megünneplése tulajdonképpen 
csak 1334-ben lett az egyház nyugati részében általá
nosan kötélező, noha már a III. és IV. század forduló
ján kezdett kialakulni az egyházi évnek az a rendje, 
ami ma is érvényes, vagyis a pünkösd utáni vasárna
poknak az a tagozódása, ami meghatározza ma is en
nek az egyházi időszaknak a tartalmát és mondaniva
lóját. Tulajdonképpen a hármas isteni üdvtény, a ka-

Régóta esedékes találkozásra került sor május elején 
a fővárosi Új-Városháza dísztermében. A Fővárosi Ön
kormányzat és a Budapesten működő egyházak kap
csolatáról folyt az eszmecsere.

Négy kérdéscsoportot fogott át a megbeszélés: az 
egyházak társadalmi szerepe, az oktatás és nevelés 
kérdései (iskolák), az egyházak szociális tevékenysége 
és az ingatlanok visszaadása, valamint az anyagi fi
nanszírozás. Valamennyiben ott voltak egyházunk 
képviselői, mint előadók, témafelvetők.

Az egyházak társadalmi szerepéről D. Szebik Imre 
püspök tartott figyelemreméltó bevezetőt. Pontokba 
foglalta össze azt, ami az egyház fő feladatából, az 
evangélium hirdetéséből következik: a spirituális ér
tékek megjelenése, az evangélium által teremtett hit
ből az erkölcsiség, a személyiség kibontakozása, az 
egyház szeretet-tevékenysége, az iskolák munkája, az 
anyanyelv, kultúra és irodalom művelése és a jó lég
kör megteremtése. Elsorolta azt is, mi hiányzik e cé
lok megvalósításához. Az egyértelmű jogbiztonság, a 
negatív diszkrimináció megszüntetése, a nyilvánosság 
biztosítása, az anyagi háttér bizonytalanságának meg
szűnése. Magunk részéről viszont adósság: hogy az 
egyház vonzó emberi közösség legyen.

Evangélikus oktatásunk jelenlegi helyzetéről dr. 
Vajda Ferenc, a Fasori Gimnázium igazgatója tartott 
referátumot. Szólt arról, hogy a társadalmi igény óri
ási az egyházi iskolákra, többszörös a túljelentkezés. 
A felgyorsult szekularizáció és az észlelhető elaljasu- 
lás is szükségessé teszi az egyházi iskolák számának 
növelését. Nem hallgatta el a nehézségeket sem. A ta
nulók zöme nem vallásos családból, háttérből jön. A 
tantestület kialakítása sem könnyű és hosszadalmas a 
feladat. Új tantervekre és tankönyvekre van szükség, 
rendkívül rossz a pénzügyi helyzet, 1996-ban meg
szűnt a bértámogatás. A Közoktatási Törvény beveze
tése illetve módosításai, az iskolarendszer felborítása 
a „nemzetközileg is tiszteletben tartott kiváló magyar 
közoktatás tönkretételét, müveltségadás helyett vizsga
orientált tanfolyamokká züllesztését eredményezné.”

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat külföldi 
segélyszolgálata mellett a fővárosban is folytat szociá
lis tevékenységet. Erről a MOSZ elnöke, Lehel Lász
ló igazgató adott színes képet a konferencia előtt. El
mondta, hogy küldetés, megbízatás és szolgálat, amit 
végeznek, a szeretet parancsának engedelmeskedve 
teszik dolgukat. Protestáns egyházak összefogásából, 
de más, jóakaratú emberekkel összefogva is. A társa
dalmi, gazdasági és politikai helyzet következtében 
szükséget szenvedők megsegítése folyik a Tbrbina ut
cai gondozójukban. (Erről már több ízben írtunk!) A 
keresztyén hit humanizmusával, szakmailag felkészül
ten, munkásaik állandó továbbképzésével folytatják a 
munkát.

Veperdi Zoltán, aki kezdettől fogva az ingatlan
ügyek referense országos egyházunknál, előadásában 
az 1991. évi 32. törvény alapján visszakért ingatlanok
ról számolt be. Ezek részben már visszakerültek és 
bennük folyik a munka. A továbbiak visszaadása 
azonban lelassult, illetve hosszabb időre húzódik ki. 
(Természetben 2001-ig, ill. a térítésük 2011-ig.) Elő
adása végén reménységének adott kifejezést. „Egyik

S z e n t h á r o m s á g
rácsony, húsvét és pünkösd objektív, Istentől kiinduló 
cselekvésére való válaszadás időszaka érkezik el 
Szentháromság ünnepével és az azt követő vasárna
pokkal. Az Isten, aki mindent elvégzett megváltá
sunkra és üdvösségünkre, a Szentlélek ereje által és 
munkája nyomán végbeviszi, beteljesíti rajtunk ke
gyelmének áldását, elkezdi és megvalósítja a keresz
tyén új életet.

Szentháromság ünnepén a liturgikus szín a fehér, 
míg a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapokon 
zöld. Kifejezik ezek a színek magának az ünnepnek 
isteni fenségét és dicsőségét, másrészt az ünnepet kö
vető vasárnapoknak a keresztyén ember életében ki
fejtett hatását, eredményét. Isten cselekvésének, a ke
gyelmes magvetésnek a nyomán kisarjad és szárba 
szökken a vetés, új élet sarjad, s a termés áldott aján
dék mindenki számára.

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok sorá
ban bizonyos összefüggés van egyes vasárnapok mon
danivalóját illetően a perikópák vagyis az igehirdeté
si alapigék (textusok) és az ehhez tartozó felolvasás
ra kerülő szakaszok (lekciók) között. Ennek az idő
szaknak az első kilenc vasárnapjára olyan igék kerül
tek, amelyek az egyház növekedéséről, a Szentlélek 
hívó és összegyűjtő munkájáról, a kegyelmi eszkö
zökről, újjászületésről, megtérésről szólnak. A 10. 
vasárnaptól a 23-ig terjedő időszakban az egyház bel
ső fejlődéséről, Isten kegyelmének az ember életé

egyház sem törekszik politikai sikerekre, sokkal inkább a 
társadalom jó  lelkiismerete szeretne lenni. Minden mun
kahelyen dolgoznak keresztyének Könnyű felismerni 
őket, mert szeretetet sugároznak maguk körül, megpró
bálnak környezetükben békességet teremteni, munká
jukban becsületesek és pontosak Hazánk felemelkedé
séhez mind több ilyen emberre van szükség. Ezt a neve
lő munkát és példamutató szolgálatot segítik az újra egy
házi tulajdonba került épületek is.

ben való kibontakozásáról, megigazításról, megújí
tásról, megvilágosításról és megszentelésről szobiak 
a perikópák. Ez a formálódás az emberben harc és 
küzdelem közben megy végbe, az ó-ember megöl- 
döklése által alakul ki az új-ember, aki Isten akarata 
és tetszése szerint való. A  Szentháromság ünnepe 
utáni utolsó vasárnapok az „utolsó időkről” szólnak, 
vagyis azokról az eseményekről, amik e világ végén 
következnek be, s amik egyben az egyház és a keresz
tyén ember életének célhoz érkezését is jelentik. A 
halál, ítélet, örök élet és örök halál kérdései kerülnek 
ekkor elő. Mi lesz az emberrel a halál után? Hogyan 
részesedhetünk a feltámadás és ez örök élet kegyel
mében? Krisztus hatalma és az örök életre megtartó 
szeretete bontakozik ki előttünk ezeken a vasárnapo
kon.

Az egyházi évnek ez a fele is igen tartalmas tehát, 
nem lehet ezt az időszakot „ünneptelen félévnek” ne
vezni, hiszen a vasárnapok minket mindenkor a Feltá
madott elé állítanak, azzal az Úrral szembesítenek, 
aki született, meghalt és feltámadott, mennybe ment 
és elküldte Szendéikét, hogy mi Általa megváltott 
emberek új életben járhassunk, s eljussunk az örök 
élet boldog országába. Földi életünknek ez az örök
kévaló távlat ad reménységet, s ez ad egyúttal erőt és 
készséget is az Istennek való hűséges szolgálatra, a fe
lebaráti szeretetben kiteljesedő életre.

Vető Béla

BUDAPEST-BÉCS
lelkészkonferencia lesz 1996. június 3-5. között
a Budai és Pesti Egyházmegye lelkészeinek.
A megnyitó istentisztelet a fasori templomban 

június 3-án hétfőn du. 6 órakor, igét hirdet:
WERNER HORN bécsi szuperintendens.

A konferencia a gimnázium dísztermében lesz, 
főtémája: A modern ember megszólíthatósága a nagy
városban.

Bécsből mintegy 25-en érkeznek.
Érdeklődőket más egyházmegyékből is várunk.

KALME-szeminárium Gyenesdiáson
Az utóbbi években hazánkban 

örvendetes módon egyre több he
lyi, gyülekezeti újság, körlevél, ün
nepenként vagy időszakonként 
megjelenő kiadvány jut el a gyüle
kezeti tagok kezébe. Köszönhető 
ez a megnövekvő szövegszerkesz
tési és nyomdai lehetőségeknek, és 
minden bizonnyal a növekvő 
igénynek is. Jó, ha a gyülekezeti 
élet hírei, és az evangélium lelki 
tápláléka ezeken a csatornákon 
keresztül is minél több helyre el
jutnak, tán olyanokhoz is, akiket 
egyébként nem lehetne elérni.

A  helyi, gyülekezeti lapkiadás 
fellendülése nemcsak Magyaror
szágra jellemző, de az egész kelet- 
közép-európai térségre. Ez lehe
tett az oka annak, hogy a kisebb
ségben lévő európai evangélikus 
egyházak kommunikációs kapcso
latainak elősegítésére létrehozott 
szervezet, a KALME (Kommu- 
nikations Anschluss Lutherische 
Minderheitskirchen in Europa), 
április 29. és május 2. között sze
mináriumot rendezett Gyenesdiá
son. Hat közép-kelet-európai or
szágból érkeztek résztvevők. A ha
zaiakon kívül csehországi, szlová
kiai, szlovéniai, valamint vajdasági 
és erdélyi lapszerkesztők cserélték 
ki tapasztalataikat.

A szeminárium előadója, Jibbo 
Poppen Hollandiából érkezett. 
Gondolatébresztő előadásaiban jó 
néhány aktuális és gyakorlati kér
dést felvetett, melyekre megpró
bált a jelenlevők tapasztalataira és 
véleményére is építve választ adni:

Mi a feladata a gyülekezeti lap
nak? Milyen buktatók és milyen le
hetőségek állnak fent egy lap szer
kesztésével kapcsolatban? Hogyan 
lehet elindítani egy ilyen kiad
ványt? Milyen legyen az újság meg
jelenése és hogyan finanszírozzuk?

A sok megosztott hasznos, ta
nulságos tapasztalat mellett azt is

érdekes volt látni, ahogy az egyes 
országokból elhangzó beszámo
lókból kitűnt: a „gyerekcipő”, 
melyben kiadványaink még járnak, 
bizony hasonló helyeken szorít. 
De mégis igen fontos szerepük kell 
legyen e lapoknak korunk infor- 
máció-özönében. Ha nem is tud
nak versenyre kelni a többi média 
harsogásával, de mégis megszólít
ják, a gyülekezetbe, az evangélium

közelébe hívják mindazokat, akik
hez eljutnak.

Az építő együttlét végén a részt
vevők egybehangzó véleménye 
volt, hogy nagy szükség van ilyen 
és hasonló találkozókra, tapaszta
latcserére. így reméljük, e témá
ban nem ez volt az utolsó ilyen 
szeminárium, s ha másutt és más 
formában is, de lesz folytatás!

Ifi. Cselovszky Ferenc
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Felső képen a szeminárium résztvevői láthatók. Alsó képen a szeminárium 
négy csoportja által az utolsó napon elkészített 4 oldalas újságok a táblán. 
Kétnyelvű újságot szerkesztettek, magyar és szlovák nyelven. Ezzel hang
súlyozták, hogy a gyülekezeti újság a megbékélés eszköze is lehet a különböző 
népcsoportok között.

EGYHÁZAK A FŐVÁROS TÁRSADALMÁBAN
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SZÉLRÓZSA TALÁLKOZÓ,
Váralja, 1996. július 24-27.

A választható programok ismertetése
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Egy patkószeg elveszett... 
a szeg miatt a patkó elveszett... 
a patkó miatt a ló elveszett... 
a ló miatt a lovas elveszett... 
a lovas miatt a csata elveszett... 
a csata miatt a háború elveszett... 
a háború miatt az ország elveszett... 
máskor verd be jobban a patkószeget!

ISTEN PARANCSOLATAI

Első parancsolat: „Ne legyen m ás Istened!”

A Lidi baba
Gyermek-bibliaórán történt. A tisztelendő bácsi az 

első parancsolatot tanította.
-  Gyerekek, nehogy azt gondoljátok -  mondta - , 

hogy Istennek ez a parancsolata csak azokra vonatko
zik, akik nem keresztyének és más isteneket imádnak: 
faragott szobrokat, képeket, maguk csinálta bálvá
nyokat. Hiszen ilyen pogányokat mi lehet, nem is is
merünk. De még csak azt sem gondolhatjuk, hogy ez 
a parancsolat csak felnőttekre vonatkozik. Nekünk 
gyerekeknek is mondja Isten: Ne legyen más Istened!

Ha valakinek Istene van, az azt jelenti, hogy hisz 
benne. A hit pedig azt jelenti: valamiben bizakodni, 
amit legnagyobb értéknek tartunk életünkben, ami
hez ragaszkodunk, ami'nélkül nem tudjuk elképzelni 
életünket, ami teljesen elfoglalja a szívünket. Van, aki 
a vagyonát tartja legfőbb értéknek, más az otthonát, 
tudását, szépségét. Még a mi életünkben is lehet 
olyasmi, amihez -  ahogy mondják, „bálványozásig” 
ragaszkodunk, mindennél jobban, még Istennél is 
jobban. Tudnátok-e erre példát mondani a magatok 
életéből?

A gyermek-bibliakörösök hosszú ideig csendben 
ültek. Majd Juliska, egy 10-12 év körüli kislány jelent
kezett, és a következőket mondta:

Volt egy nagyon szép alvóbabám. Kék szeme, szőke 
haja és gyönyörű ruhája volt. Nagyon szerettem. Reg
gel iskolábamenetel előtt tőle búcsúztam el utoljára. 
Délben ő volt az első, akihez odaszaladtam. Este az 
ágyamba vettem és vele aludtam el. Úgy etettem, úgy 
beszéltem hozzá, mintha élő lett volna. Lassan kezd
tem mindennél jobban ragaszkodni hozzá. Most már 
tudom, ez volt a baj. Már anyának sem segítettem, ide 
a bibliakörbe sem jöttem olyan szívesen, sőt sokszor 
azért maradtam otthon, hogy vele játszhassak. Arra 
nem is mertem gondolni, mi lenne, ha egyszer valami 
baja történne.

Pedig ez egyszer mégis •megtörtént.“ Valahogya Li— 
di baba egyszer Jancsinak, a kisöcsémnek a kezébe 
került. O meg híres arról, hogy mindent szétszed. Mi
re szüleim észrevették, már darabokra szedte szegény 
Lidikémet. Annyira bántott, hogy szinte belebeteged
tem. Sírtam, és napokig nem lehetett hozzám szólni. 
Most már persze belátom, hogy akkor életemet 
annyira a Lidi baba töltötte be, hogy az öcsémre, a 
szüléimre, de Istenre sem maradt sem időm, sem fi
gyelmem, sem szeretetem. Tényleg az istenem volt a 
baba. Azt gondolom, tisztelendő bácsi, hogy én ezzel 
vétkeztem az első parancsolat ellen.

-  Örülök, hogy te is belátod, nem volt helyes, ahogy 
mindenek felett a babádhoz ragaszkodtál. Örülök, 
hogy nem csak látod, de bánod is. Mert az Úr azt 
mondta, hogy aki megbánja vétkét, annak meg is bo- 
csáttatik az!

J.G.

Játéktár
Ezt a játékot akkor érdekes játszani, ha jó sokan 

összegyűltök. Először is meg kell számolni, hányán 
vagytok. A jelenlevők számától függ, hogy hány 
egyenlő nagyságú csapatot lehet létrehozni. Az egy 
csapatba, azaz egy „családba” tartozó résztvevők még 
nem tudják, hogy összetartoznak. Hiszen ez a játék 
lényege, hogy kiderítsék.

Az egymásra találás a következőképpen történik: 
Ha mondjuk 24 játékos van, akkor létre lehet hozni 6, 
egyenként 4-4 fős családot. A családok neveit cédu
lákra írjuk annyiszor, ahány tagjuk van. Fontos, hogy 
a nevek nagyon hasonló hangzásúak legyenek. (Pl. 
Halász, Kalász, Lovász, Kovász, Vadász, Kanász stb.) 
A cédulákat szétosztjuk, de még senki nem nézi meg 
a sajátját, amíg a résztvevők jól össze nem kevered
tek, és el nem hangzik a játék kezdetét jelentő jel.

Ekkor mindenki elkezdi kiabálni a saját családja 
nevét. Akik egymásra találtak, azok megfogják egy
más kezét és tovább kiabálják a saját nevüket. A leg
gyorsabban összeálló család a nyertes.

Humorzsák
-  Jó vásárt csináltam, eladtam az antikváriumban 

száz forintért egy régi kopottas Gutenberg-Bibliát.
-  Megőrültél? Hiszen az milliókat ér!
-  Ugyan már. Hisz össze is volt firkálva. Minden olda

lára ráírta a nevét valami Martin Luther.
*

Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, nem szükséges feltét
lenül fejlett technika. Pál apostolnak nem volt írógépe, 
Noénak nem volt komputere és Dávid edzői segítség nél
kül győzte le Góliátot.

*
- A  rossz hittanjegyed egyáltalán nem tetszik nekem! 

-  mondja a mama.
-  Nekem sem, anyukám. Örülök, hogy egyforma ízlé

sünk van.

Jenő bácsi buzgón járt templomba, de legtöbbször 
elszundított.

Most is így történt, az istentisztelet végén mégis nagy
képűen így szólt a lelkészhez:

-  Tisztelendő úr, nagyon szép volt a prédikáció, csak 
azt nem értem, hogy az ige felolvasása után mért mond
ta rögtön, hogy „ámen"! .

pár?...
■ Melyik állat képében kísértetett meg az első ember-

- A  kígyó képében...
-  És m it mondott Isten a kígyónak?...
-  Megátkozta, hogy a hasán csússzon... és levágta a 

lábait!

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

„ Valamikor kézen vezettél. .. ”
K eresztúry D ezsőre em lékezem

A magyar irodalomtörténet és költészet nagy öregje, 
K er es z túry  D e zs ő ,  92 éves korában áttette szék
helyét a mennyei Parnasszusba. Nemrég még a televízió
ban láttuk-hallottuk, amikor testben megtörve, de hal
latlan friss elmével irodalmi kitüntetést vett át. Egy ré
gebbi interjúban Nemes Nagy Ágnes még harangzúgás
ként beszélt róla. Ő csak tücsökciripelésként emlegette 
költészetét. Dicséretként értékelem ezt a meghatározást. 
Miért van, hogy vénülő fejjel is élesen emlékszem nyári 
estékre, amikor gyermekként nagyanyám csabai szőlejé
ben boldog álomba ringatott a harsány alkonyi tücsök
muzsika. „Esti imádsága" is ilyen éber altató.

P á s z to r y  D i t t a  zongoraművésznő, B a r t ó k  
B éla  özvegyének temetésén az egyházi szertartást én vé
geztem. A  magyar kultúrvilág nevében Keresztúry Dezső 
búcsúzott tőle. A  temetés után megszólított: „Emlékszel, 
hogy S á f r á n  G y ö rg y in é l  találkoztunk?”

Hogyne emlékeztem volna! Pedig évekkel előbb tör
tént.

Dr. Sáfrán Györgyi neves irodalomtörténész, Arany
kutató és Reményik-rajongó otthonába voltunk hivata
losak zárt körű baráti beszélgetésre, valóban csak 
néhányon. Először Vi l jo  T er vo n e n  finn barátunk 
vitte a szót, aki a magyar népdalok bűvöletében járt. A z
tán hamarosan Keresztúry Dezső vette át a szót, akiben 
a nemrég tisztéről leköszönt művelődésügyi miniszter 
vallott -  tücsök-szóval -  Isten-kereséséről, s azokról a 
percekről, amikor „a csendben szavad szólt csak, m in
dennél szebben ”.

Évekkel később jelent csak meg a tücsök-zenéjü „Es
ti imádsága":

Ó, milyen vak homályba futnak 
kik nélküled hutainak útnak.
A kezemet nézem: teszárad; 
szívem sívó homokkal árad.

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

Valamikor kézen vezettél; 
szökni akartam, nem engedtél, 
csend volt szívemben és a csendben 
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmám; 
ó, légy úrrá megint lé  rajtam!

Koren Emil

Mégis?
Egy éve hunyt el Fischer Annie. Lassan megjelennek ki

adatlan felvételei, s rég hozzá nem férhető lemezei egy ré
sze is újra napvilágot lát. Idehaza elkezdődött a legendás 
Beethoven-felvételek kiadása. Fischer Annie a hetvenes 
évek második felétől hosszú éveken át dolgozott a har
minckét szonáta felvételén, el is készült mindegyikkel, 
mégsem engedte kiadni őket. Újra és újra javított, változ
tatott rajtuk, mígnem idővel csend borult a nagy vállalko
zásra. Részleteiben jóváhagyott egy-egy verziót, az egész 
kiadását azonban mégsem. Sose szerette a lemezfelvételt. 
A pillanat ihletése művészetének döntő mozzanata volt, s 
úgy tűnik, amennyire vonzotta a pillanat varázsának meg
ragadása, annyira taszította a múló pillanatban való meg
ragadás. Művészetében éppen az a csodálatos, hogy a kö
zönség -  s ritkán a mikrofonok -  előtt újra és újra vállalta 
a spontán szembenézés, a pillanatnyi értelmezés kockáza
tát. Repertoárja nem volt tág, mégis téved, aki statikusnak 
látja. Éppen ellenkezőleg, bár viszonylag kevés művet ját
szott, szeretett darabjait mindig újraértelmezte, újraélte.

Schubert utolsó szonátája monumentális alkotás, 
ugyanakkor legjellemzőbb vonása éppen a végtelen egy
szerűség. Eggyé forrt benne az, amit jóval később -  Va
riációk egy gyermekdalra című művében -  Dohnányi Er
nő egymás után mutatott be: a nagyszabású és a gyerme
kien egyszerű. Fischer Annie kétszer is lemezre vette: 
1960-ban Londonban, s 1968-ban Budapesten. A koráb
bi felvételt most az EMI egy négylemezes Fischer Annie- 
albumban újra kiadta. A londoni előadás tempói gyor
sabbak, a megközelítés könnyedebb, világosabb, spontá
nabb. A darab és Fischer Annie kapcsolatának egészen 
kivételes pillanatában született a budapesti felvétel. A

A komolyzene fellegvára:
A találkozón szeretnénk komolyzenei programokat 

szervezni, megjelenítve a magyar evangélikus ifjúság 
Uyen irányú tevékenységét. Az igényes zene az Isten igé
nyes szeretetének hirdetése, hallgatása, továbbadása, 

, megérzése is lehet.
A találkozón rendelkezésünkre áll a Váralján lévő 

evangélikus templom, ahol koncerteket, szakmai megbe
széléseket tervezünk.

Akikre számítunk: keresünk, hívunk és várunk kóruso
kat, énekeseket, hangszeres csoportokat és szólistákat -  
„amatőröket” és „profikat” egyaránt.

Programlehetőségek: lehetőség nyílik önálló koncertre 
és összetett koncertprogramban való részvételre is. Igény 
és lehetőség szerint tartanánk kamaramuzsikálást, zenei 
pikniket, szakmai eszmecserét. így örülünk egyházi ihle
tésű darabnak éppúgy, mint „világi” kompozícióknak, 
maratoni műveknek, s néhány percnyi kicsiny darabok
nak, nagy mesterek műveinek vagy ismeretlen nagyok al
kotásainak -  netán improvizációidnak. *

Hangszerkínálat: ideiglenesen felállítunk egy elektroni
kus orgonát és egy pianínót. Egyéb hangszert ki-ki hoz
zon magával. Kérdések: A tervezett műsor szerzője, cí
me, hossza, műfaja, esetleges hangszerigény. Szervező: 
ifi. Hafenscher Károly, 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28. 
Tél.: 06-1-202-00-85.

Könnyűzene:
Olyan zenészek, előadók, együttesek jelentkezését vár

juk elsősorban, akik a keresztyén könnyűzene műfaji 
meghatározásának kereteivel összhangban tudják zenei 
tevékenységüket. Azokat is szeretettel várjuk, akik 
klasszikus értelembe véve nem ezt a zénét játsszák ugyan, 
de ők maguk keresztyén fiatalok. Szeretnénk, ha profik 
és amatőrök, most indulók és már régen együttzenélők, 
fiatalabbak és idősebbek, ismerősök és még ismeretlenek 
megosztanák velünk azokat az „új énekeiket”, amelyek 
már valahol, valamikor Isten fénysugarait tükörcserép
ként tovább sugározták. Megpróbálunk mindenkinek se
gíteni abban, hogy a három nap alatt minél többet zenél
hessen, megmutathassa, amit hozott, és megtalálja a stí
lusának megfelelő előadási lehetőséget is (nagyszínpad, 
ldsszínpad, esti teaház, piac stb.)

Kérdések: Az együttes neve, hangszeres felállása, hang
szerigény, a műsor hossza, stílusa, hol adnátok elő szíve
sen. Szervező: Smidéliusz Gábor 1147 Budapest., Lőcsei 
út 32. Tel.: 06-1-220-84-18.

Színjátszás:
Várjuk amatőr ifjúsági színjátszók, színjátszó csopor

tok jelentkezését, és minden egyéni indulót. Várunk min
den olyan produkciót, ami előadható, amivel örömöt le
hret szerezni másoknak, ami elgondolkodtat, ami bármi
lyen módon gazdagíthat. Lehet irodalmi műsor, színda
rab, vers, próza, pantomim, tánc, bab stb. A színpad 
adott, lesz valamilyen világítás- és hangtechnika is.

Kérdések: Az előadás szerzője, címe; röviden témája, 
jellege; igények: helyszín, díszek, hangosítás, világítás. 
Szervező: Lupták György 6200 Kiskőrös, Luther tér 3/b. 
Tel.: 06-78-311-724.

Képzőművésztelep:
A képzőművészeti telep kreatív kiállítást jelent. Azt 

várjuk, hogy a különböző művészeti ágakban jtleskedők 
-  rajzolók, festők, kisjátékkészítők, bábosok, szobrászok, 
hangszerkészítők -  idehozzák alkotásaikat. Szeretnénk, 
ha nem csupán kész termékek bemutatója lenne ez a ki
választott terület, hanem a tanulásra is alkalmat teremte
ne. Várjuk azokat a mestereket, akik elég nyitott szívűek 
ahhoz, hogy mesterségbeli titkaikat feltárják és átadják a 
tanulni vágyóknak.

Kérdések Bemutatott tárgy neve, mérete; tanítasz-e 
valamit; helyigény; milyen anyagot tudsz hozni, illetve

nagyság és az egyszerűség, a részletek és az egész tekin
tetében egyaránt tökéletesnek tűnő felépítés és a sponta
neitás ritka egyensúlya bontakozik ki benne. Az ilyen ki
vételesen nagy alkotásokat nem ragadhatja meg az em
ber véglegesen, de olykor egészen közel férkőzhet hozzá
juk -  s ez történt ekkor. A két előadás közötti különbség 
semmiképpen sem a jobb és rosszabb síkján mérhető. 
Amikor a budapesti felvétel készült, mintha sikerült vol
na a csaknem megragadhatatlan megragadása!" Mélyen, 
belül érezzük magunkat a műben, s mindent jelentőség- 
teljesnek látunk. A kezdőtétel finoman eltalált arányai
hoz, a második tétel időntúli énekléséhez hasonlót még 
nagy művészektől is csak ritkán hallani. Mindezzel azon
ban nem állítom, hogy a kevésbé súlyos londoni előadás 
akár csekély mértékben is alávalóbb volna. A pillanattal 
való játékot abban érezni jobban, lágy pianínóval, siető- 
sebb járásával a második tétel eleje abban sejtelmesebb.

Schubertéhoz hasonlóan nagy és megközelíthetetlen 
darab Beethoven utolsó szonátája is. Már-már megszok
tam, hogy Várakozásaimat egyetlen előadás sem elégíti ki 
maradéktalanul, elsősorban az első tétel bizonyos szaka
szainak felépítését tekintve. Fischer Annie 1962-es EMI- 
felvétele az első, amelyből hiánytalanul vélem kihallani 
azt a feszültséget, amit ez a zene mindig is jelentett ne
kem: a végsőikig menő emberi küzdelem ábrázolását. A 
hosszan kitartott hangok és szünetek hatásosak, de nem 
teátrálisak, a zene továbbgyűrűzése nem jár a feszültség 
nemkívánatos gyengülésével. Hogy a pillanat ihlető ereje 
olykor mire képes, gyönyörűen mutatja a Patetikus szo
náta 1959-es felvétele is. Szinte egyetlen mozzanata sincs, 
amikor ne lengené körül valami egészen külöijtös, bána
tos, gondolkodó hangulat. Diszkrét árnyálmok, apró 
hangsúlyok színezik, szinte szavak vagy apró gesztusok, 
szavaknál is mélyebb információhordozók.

Végsőt mondani arról, ami mindig új oldaláról mutat
kozik meg, ami mindig tartogat valami meglepetést, nem 
lehet. Nem csoda, hogy az idős művésznő nem tudott pon
tot tenni a Beethoven-ciklus végére. Egy életen keresztül 
kutatott művek sokszínűségét, sokoldalúságát nem lehet 
egyetlen foglalatba sűríteni. Amire éppen fény vetül, ész
revételért, kifejezésért kiált, és mindazt, ami addig volt, 
valamelyest megváltoztatja. A felidézett budapesti Schu
bert- és londoni Beethoven-felvételekkel Fischer Annie 
alighanem az elérhető közelség végső pontja közelében 
járt. A szonáta-összkiadás első le rn e t is elmélyült elő

anyagigény. Szervező: Koczor Tamás 2373 Dabas-Gyón, 
Luther u. 14. Ibi.: 06-29-368-174.

Lehetőségek piaca:
A lehetőségek piacának valóban piacformája lesz, asz

talokból és paravánokból kialakított standok mögött ül
nek majd a bemutatkozók képviselői. A találkozó első 
három napján üzemel majd, előreláthatóan de. 11-től du. 
6-ig. A bemutatkozás lehetséges módjai:

-  paravánokon fényképek, rajzok stb.
- a  nyári tábori műalkotás, egy fénymásolt ismertető, 

saját készítésű igéslap stb. az asztalokon
_ 22 arrajárók bevonása játékba, tevékenységbe
-  beszélgetés, mesélés önmagátokról az arrajáróknak
-  házivideókból jól összevágott, maximum húszperces 

bemutatkozó anyag vetítése a videosátorban.
Kérdések Mit tervez az ifjúság bemutatkozásképpen; 

hány paravánra, hány asztalra van szükség, milyen hosszú 
a videoanyag, ha van; melyik napon/napokon szeretnék 
fenntartani a standot. Mindenkit várunk, aki az Egyház
ban valamit kicsit másképp, kicsit jobban csinál, úgy, 
hogy azzal másoknak mintákat, ötleteket adhat. Szeret
nénk továbbá meghívni néhány olyan nem evangélikus, 
vagy nem egyházi szervezetet, amelynek nincs hazai egy
házi megfelelője, de szeretnénk, ha lenne, mint pl.: dro
gosok, alkoholisták, hajléktalanok közt végzett munka, 
rasszizmusellenes munka, környezetvédelem, hospice. 
Még érthetőbben: A Lehetőségek piacára nem szuper
gyülekezetek soha nem hallott nagy projektjeit várjuk, 
ide jelentkezhetnek azok a gyülekezeti ifjúsági körök, 
amelyeknek vannak ötleteik, van, amit szívesen megosz
tanának másokkal. Szervező: Andorka Eszter 1026 Buda
pest, Guyon köz 6. Tel.: 06-1-200-02-41.

Sport és kirándulás
Mozgás! -  hangzik sokszor a sürgetés az élet különbö

ző területem. Ez a felszólítás mindaddig zavar bennün
ket, amíg nem belülről szól a biztatás, ha megszólal ez a 
belső hang, belső elhívás, akkor a mozgás fogalma meg
telik élettel, jókedvvel. A mozgás kapcsolatot, barátságot 
teremt. Önbizalmat, erőt és biztonságérzetet ad. Létre
jön az a közösség, amelyre Isten hívott el. Változatos, 
gazdag programra hívunk benneteket Váraljára. Vidám 
versenyekkel, sorsjátékokkal, futó-, ugró- és dobószá
mokkal készülünk. Az erősebbek sem maradnak lehető
ség nélkül: kötélhúzás és súlyemelés is lesz a választék
ban. A pingpongozok is csillogtathatják tudásukat a zöld 
asztaloknál. Ezekre a programokra, a kirándulásokra 
majd a helyszínen lehet jelentkezni. A sikeres szervezés 
érdekében azonban előzetes jelentkezést kérünk -  fiú- és 
lánycsapatoktól egyaránt -  kispályás labdarúgás, kosár
labda, kézilabda és röplabdabajnokságban való szerep
lésre, valamint tájfutásra. Komoly erőpróbát, de nagysze
rű élményt ígér a szép természeti környezetben megtar
tandó tájfutás 4-5 fős csapatok részére. Lehetnek vegyes 
csapatok is! A táv kb. 4 km, de közben állomásokkal tar
kítva, ahol pontozásos alapon szellemi és ügyességi fel
adatokat kell megoldani. Kisebb, 2-3 km-es távon is meg
rendezzük a versenyt.

Kérdések Milyen versenyszámban indultok; a csapat 
átlagéletkora. Szervező: Szabó Vilmos Béla 7030 Paks, 
Kossuth u. 29. Tel.: 06-75-310-320.

Minden programjelentkezésnél tüntessétek fel, hogy 
milyen más programra jelentkeztetek még!

Hogy mindenki számára valódi élménnyé válhassék a 
találkozó, azt kérjük tőletek, akik „jelentkezőknek” érzi- 
tek magatokat mostantól fogva, már most úgy szervezzé
tek időtöket, hogy a találkozón végig együtt lehessetek, s 
a többi programon is részt tudjatok venni. Szeretettel vá
runk!

A szervezők nevében:
Ócsai Zoltán

7354 Váralja, Kossuth u. 117. Tel.: 06-74-459-231

adásokkal ajándékoz meg bennünket, századunk egyik 
nagy zongoraművészének szerencsére nem sikerült végsőt 
mondania: megmaradt a pillanat ihlető hatása alatt. He
lyesebben a pillanatok ihlető hatása alatt, hiszen a végső
kig menő küzdelemhez a részletekből való összeállítás ré
gebbi technikáját választotta, s a kibontakozást utóbb 
újabb és újabb változatokkal gazdagította-nehezítette.

Egész attitűdjével azonban nem mondott ki mégis va
lami végsőt? A folyamatos változásról, a mindig új szem
besülés fontosságáról, a pillanat varázsáról, megfoghatat
lan jelenségek kimeríthetetlen kincseiről, kiszolgáltatott
ságról, hűségről és bizalomról?

Zay Balázs

EGYHÁZMEGYEI ZENEI TÁBOR 
SOPRON

A Soproni Evangélikus Egyházközség az idei év
ben is megrendezi az EGYHÁZMEGYEI ZENEI 
TÁBORT.

A tábor időpontja: 1996. július 1-7.
A tábor július 1-jén (hétfőn) reggeli áhítattal kez

dődik (8.00 óra), és július 7-én (vasárnap) a 10.00 
órakor kezdődő záróistentisztelet utáni közös ebéd
del fejeződik be.

Jelentkezési határidő: 1996. június 15.
A jelentkezés módja: írásban. Tartalmaznia kell a je

lentkező személyi adatait, esetleges zenei előképzett
ségének részletes ismertetését. A jelentkezők a tá
borról részletes ismertetőt kapnak június folyamán.

A vidékiek a Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi 
Diákotthonban kapnak szállást és étkezést.

A részvételi díj vidékiek számára 7000 Ft, amely 
magában foglalja a napi háromszori étkezés vala
mint az egy heti szállás költségét. A soproni vagy be
járó jelentkezőknek csak az ebéd költségét kell befi
zetniük, amely 910 Ft.

Jelentkezni a soproni Lelkészi Hivatal címén- 9400 
Sopron, Bünker J. R. köz 1., továbbá Weltler Sándor 
kUcészné vagy Wagner Szilárd egyházmegyei zenei 
előadónál lehet.

K
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Uj kezdet Dunaegyházán
Evangélikus Élet 1996. j ú n i u s  2.

BEIKTATÁS TORDASON ÉS GYÚRÓN
Május 4-én verőfényes tavaszi 

időben kondultak meg a dunaegy- 
házi evangélikus templom ünnep
re hívó harangjai. A dunaegyházi 

j és a hozzá tartozó apostagi gyüle
kezet megválasztott lelkészét, Bá
csi Jánost iktatta be szolgálatába 
Káposzta Lajos esperes. A népes 
gyülekezettel együtt örült az előd, 
Szabó István, aki hosszú ideig hir
dette itt az igét, az egyházmegye 
több lelkésze, de más egyházme
gyéből is érkeztek néhányan, akik 
Bácsi János teológustársai voltak.

Természetesen főként az igéjé
ben jelen lévő Úrra figyeltünk. Az 
esperes 2Kor 5,14-17 alapján hir
dette az igét. Krisztus szeretete 
szorongat minket -  nem összerop
pant, hanem óvó, védő keretet ad 
az Egyház életéhez, amint a kun
sági vidéken oly jól ismert hordók 
dongái is erősítik, összefogják a 
hordót. Az egyházi élet külső kere
tei is ilyen erősítő, hordozó, lehe

tőséget adó keretek — de mit ér a 
hordó bor nélkül? Mit érnek az 
Egyház keretei krisztusi tartalom 
nélkül? Isten népe minden vasár
nap a templomból indulhat az új 
hétben, új, felülről való erővel, 
lendülettel, imádsággal. Az imád
ság mindig a jövőbe is tekint, sok
kal inkább, mint a múlt árnyékai
ra. A dunaegyházi és apostagi gyü
lekezet életében is voltak nehéz, 
árnyékkal terhes időszakok, de 
ahol valóban élik az egyház életé
nek tartalmát, a krisztusi megbo
csátást és szeretetet, bátran vall
hatják az apostollal: a régi elmúlt, 
és íme: új jött létre. Ezt az újat 
azonban nem csak a lelkésznek 
kell munkálnia, ápolnia, hanem a 
gyülekezet minden tagjának. An
nál is inkább, mivel egy olyan kor
ban élünk, amikor a hitről azt 
mondják még a világi törvények is, 
hogy magánügy. Ne legyen, nem 
lehet a gyülekezet tagjainak ma

gánügye, mert „magánügyes” em
berekből sosem lesz gyülekezeti 
közösség!

Bácsi János, immár beiktatott 
lelkész, lKor 3 ,6 rll alapján hir
dette, hogy az Egyház csak akkor 
Egyház, a gyülekezet csak akkor 
gyülekezet, ha nem a múlt emlé
keire és a korábbi eredményekre 
épül, hanem egyedül Jézus Krisz
tusra. A gyülekezet eddigi ered
ményeinek is az Istentől kapott te
hetség, lehetőség miatt örülhet. 
Lelkész és gyülekezet együtt épül
jön^ alázattal Krisztusra!

Új kezdet I  a gyülekezet életé
ben. Új kezdet -  az egyházmegye 
lelkészi közösségének életében, 
hisz fiatal szolgatárssal gyarapod
tak. Új kezdet -  a lelkész és felesé
ge, két gyermeke életében is. Isten 
áldása kísérje ezt az indulást, de a 
folytatást is! Erősítsd meg Iste
nünk, amit cselekedtél értünk!

Kovács László

Aprilis 20-án ünnepelhetett a 
két tradicionális gyülekezet. A dél
előtt során 10-órától Gyúrón, 
majd délután 3-órától Tbrdason 
került sor a beiktató istentisztelet
re. Lábossá Lajos Fejér-Komá
romi esperes iktatta be szolgálatá
ba Füke Szabolcs lelkésztestvérün
ket. Az iktatást végző esperes Jn 
10,1-6 alapján, a szolgálatba lépő 
lelkész Mt 5, 6 alapján hirdette Is
ten igéjét. Az ünnepi istentisztele
tet mind két helyen közgyűlés kö
vette, mely egyben köszöntések
nek adott helyet. Elhangzott az es- 
peresi, meghívott lelkészek, más 
felekezetek képviselői és a fel
ügyelői köszöntők.

Figyelemre méltó volt, hogy 
mindkét helyen külön műsorral ké
szültek a fiatalok és a köszöntők kö
zött előadták műsorszámaikat. 
Hallhattunk verseket, szóló és kó
rus éneket, több ifjúsági éneket. 
Köszönhető volt mindez annak,

hogy az előző lelkészek munkája ré
vén egy megerősödő ifjúság fogadta 
az új lelkészt, illetve annak, hogy el
kísérték őt a fiatalok közül Vácról, 
Ősagárdról, Budapestről egyaránt.

A két gyülekezet tagjai az ige

hirdetéseken keresztül Isten igéjé
nek gazdagságával, és azzal az 
örömmel térhettek haza ezen a na
pon, hogy pár év után ismét van 
beiktatott lelkészük.

A. G.

Gyúrói N agy Lajos és fe lesége
Ez volt olvasható a koporsón, amelyet elhelyeztek 1996. május 3-án a 

gyúrói evangélikus templom oltára előtt, ahol Nagy Lajos lelkész 42 éven 
keresztül imádkozott és szolgált. Egészen 1953 tavaszáig, amikor kény
szernyugdíjazták.

Felesége, Fabinyi Erzsébet, tanító volt a gyúrói evangélikus, majd álla
mosított iskolában. A gyülekezetét kántorként szolgálta. E sorok írója 
tőle vette át a kántori szolgálatot.

A nyugdíjazás után lányukhoz költöztek Budapestre. Ott is haltak 
meg. Előbb Erzsébet asszony, majd 1970-ben félje. Akkor a Farkasréti 
temetőben búcsúztunk tőlük és kísértük el utolsó földi útjukra. Azóta 25 
év telt el.

1996. május 4-én templomi istentisztelet után a gyúrói evangélikus te
metőben édesanyja és két kisgyermekük sírjában találtak nyugalmat gyú
rói Nagy Lajos és felesége hamvai.

LEGYEN ÁLDOTT EMLÉKÜK!

Amire fel kell készülnünk M EG H ÍVÓC igány nyelvű b ib lia ford ítás készü l
A  Román Orthodox Egyházat és kilenc más romániai egyházat (köztük a 

magyarnyelvű egyházakat) egybefogó Romániai Felekezetközi Bibliatársulat 
és a Magyar Bibliatársulat -  amelynek tizenkét protestáns és ortodox tagegy
háza van, valamint munkájában megfigyelőként részt vesz a Magyar Római 
Katolikus Egyház -  négynapos tudományos tanácskozásra és tapasztalatcse
rére találkozott Budapesten. Mindkét fél részéről előadások, ill. korreferátu
mok hangzottak el három témakörben: 1. A z etnikum jelentősége a Bibliá
ban, 2. A z egyházak, mint a népek közötti közeledést elősegítő tényezők, 3. A z 
ún. új evangéliumi mozgalmak, és az adott területen élő történelmi egyházak 
kapcsolata. Ezen túlmenően tájékoztatták egymást a két bibliatársulat képvi
selői az országukban folyó bibliafordítói, bibliakiadói és bibliaterjesztői mun
káról, valamint az egyházak szolgálatának új lehetőségeiről.

Külön figyelmet szenteltek a tanácskozáson a romániai bibliatársulat ci
gány nyelvre fordított bibliai szövegei magyarországi terjesztésének lehetősé
gére. Örömmel állapították meg hogy a romániai magyar ajkú hívők Bibli
ával való ellátása zökkenőmentes. A  két bibliatársulat képviselői ellátogat
tak Esztergomba, ahol a katolikus egyház képviselői fogadták őket, Szent
endrére a szerb ortodox püspökségre és felkeresték a budapesti Román Or
todox Egyházközséget. Hasonló találkozóra a jövőben évenként sor fog ke
rülni Romániában, illetve Magyarországon.

*

Ennyi a hivatalos összefoglaló, 
amit a két Bibliatársulat találkozó
járól kiadtak. A  sajtóbeszélgetésen 
megtudtuk Adorjáni Dezső buka
resti magyar evangélikus lelkész
től, a Romániai Felekezetközi Bib
liatársulat elnökétől, hogy a múlt 
évben Bukarestben volt az első, hi
vatalos kapcsolatfelvétel, ez már a 
második találkozás és szeretnék 
ezt hagyományként folytatni, 
évenként. Egyházpolitikai jelentő
sége, hogy a román ökumené -  va
lamennyi egyházzal -  a Bibliatár
sulatban valósul. Politikai jelentő
sége is van, hiszen amit a politikai 
akarat nem tud megvalósítani, azt 
a „polgári kezdeményezések” ta
lán... Szükség van erre az egyhá
zak munkálkodásában is.

A  cigány nyelvű bibliafordítás 
bemutatása jelentős lépés a ci
gánymisszió területén. A különbö
ző egyházak és etnikumok egy kis 
téglát tettek le, megmutatva, hogy 
a nyelv lehet különböző, de az 
identitás megmarad. A  fordításból

átveszünk mi is, „tesztelni” kell, 
mert más a cigány nyelvjárás ná
lunk. Küldünk a cigány-önkor
mányzatnak is, hogy tudjanak az 
egyházak ezen kezdeményezéséről

' Az előző évi missziói offertorium el
osztására meghirdetett pályázaton a 
Missziói Bizottság döntése szerint a 
következők nyertek el támogatást 
missziói programok megvalósítására: 
Bakonycsemye 40 000 Ft
Budai Egyházmegye 40 000 Ft 
Budavár 40 000 Ft
Dabas-Gyón 40 000 Ft
Gödöllő 20.000 Ft
Kondoros 25 000 Ft
Nagytarcsa 30 000 Ft
Oroszlány 22 000 Ft
Szarvas, Középhalmi 
Ev. Misszió 28 000 Ft
Tés. 25 000 Ft

Ezzel a különös címmel hirdette 
meg az Evangélikusok Közössége 
az Evangéliumért (EKE) tavaszi 
csendesnapját. Nincs-e ebben va
lami nyugtalanító? Tálán motosz
kál bennünk valami veszélyhely
zet, váratlan eseményektől való fé
lelem, vagy éppen világvége-han- 
gulat? És egyáltalán, milyen dolog 
nyugtalanítani híveinket?

Mindennapi dolgainkhoz hozzá
tartozik a felkészülés, előkészület, 
készenlét: az emberek felkészül
nek a télre, a diák készül a vizsgák
ra, ki-ki előkészül a vendégei foga
dására. Nem idegen tőlünk a ké
szülődés. Nem tartjuk elfecsérelt 
időnek a felkészülés idejét. Sőt, ha 
nem készülnénk fel napi tenniva
lóinkra, akkor lehetnénk igazán 
nyugtalanok.

Isten igéjében is sokszor olvas
hatunk a felkészülésről és készen
létről. Jézus is mondja: Legyetek 
készen! Mégis tapasztaljuk ma
gunkon, hogy a lélek sem kész, a 
test is erőtelen. Éldegélünk a má
nak: távlat é§' 'tudatöfe 'VátákoZáS, 
készülés néíkük Ezért is volt indo
kolt május 4-én a Kispesti Évangé- 
likus Templomban erről a témáról 
igeszolgálatokat hallgatnunk, be
szélgetnünk és elmélkednünk.

Kedves Testvérem! Kérem, ol
vassa el az alábbi igéket, amelyek 
elhangzottak a csendesnapon.

Elsőként a 2Tim 3,10-17 részét 
hallhattuk. Krisztus követőjét sok
féle nehézség érheti, sőt szenvedés 
és üldözés is. Még ha fel is készü
lünk a nehézségekre, váratlanul 
érhetnek, vagy olyan valakitől ér 
bántás, akitől nem számítottunk 
ilyenre. Meg kell látnunk azt is, 
hogy mi kinek okozunk nehézsé
get. Meglepően hangzott az a 
megfogalmazás is, hogy nemcsak 
kívülről jövő nehézségek lehetnek, 
hanem bennünk levők is: hitetlen

ség, türelmetlenség, szeretetlen- 
ség, állhatatlanság (a 1Ó. vers el
lentétei!). Ezek miatt valójában 
nem okolhatunk másokat. -  Van 
azonban Szabadítónk!

A második, olvasásra ajánlott 
igerész: 2Tim 2,1-5. Készüljünk 
tudatosan a szolgálatra, misszióra, 
megszentelt életre. Hangsúlyossá 
vált a szolgálat során, hogy a tanít- 
ványság nem elmélet, bölcselke
dés, hanem élet. Felkészülésünk 
sarokköve: engedelmeskedünk az 
Úrnak. Ugye, akarunk engedel
meskedni Neki, Őt követni? Fel
adatunk, hogy másokat Jézushoz 
vezessünk, amint András is ezt tet
te (Jn 1,41.). Hiszen Jézus erre 
szólítja fel az övéit. Szolgálat, 
misszió, megszentelt élet tehát azt 
is jelenti, hogy örömmel rendelem 
alá magamat az Ő akaratának. Aki 
felkészül az Úr szolgálatára, az 
nem magának akar gyűjteni.

A harmadik ige 2Pt 3,3-14 volt, 
mely segíthet a Jézus Urunk vissza- 
jövetelére való felkészülésünkben. 
M á, amikor a világ mindent kigú- 

, nypl, kapaszkodjunk abba a Krisz
tusba, aki halálosan komolyan vesz 
minket. A világ ki akarja égetni 
belőlünk a szent istenfélelmet. Az 
Úr azonban nem akarja a vesztün
ket. Milyen jó látni azt, hogy az Ő 
időszemléletében nincs késés! Na
gyon jól tudja, mit tesz. Sosem ké
sik, hanem tűr. Hosszan tűr ér
tünk. Int, hogy a mi időszemléle
tünkben a MA legyen hangsúlyos. 
Mikor jön el Jézus? Nem tudjuk. 
Őt azonban MA ragadhatjuk meg. 
Éljünk kegyes és szent életet. Kér
dezzük meg magunkat: Szent va- 
gyok-e, azaz a Tied vagyok-e, 
Uram? Ebből következik minden. 
Bizony, minden.

Őszi találkozónkat október 5-én 
szeretnénk megtartani.

Göllner Pál

Harmadszor hívjuk a pedagógusokat 
nyári konferenciára, miután 1994-ben 
Budapesten az Evangélikus Teológiai 
Akadémián, 1995-ben Sopronban a 
Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi 
Diákotthonban az egész országból és 
nem csak evangélikus intézményekből 
jöttek érdeklődő pedagógusok, és nem 
is csak evangélikusok.

A konferencia célja, hogy az evangé
likus és nem evangélikus közoktatási 
intézményekben dolgozó pedagógu
soknak lehetőséget adjon olyan talál
kozásra, ahol hivatásunk és a keresz
tyén hit kérdéseit megbeszélhetjük, 
ezekben elmélyülhetünk és egymás hi
te által is épülhetünk. Úgy véljük 
ugyanis, hogy a nevelés és keresztyén 
nevelés területén kapott új lehetőségek 
olyan kihívásokat jelentenek, amelyek
kel tudatosan kell foglalkoznunk.

Nagy örömünk, hogy előadást vállalt 
a konferencián dr. Gyapay Gábor gim
náziumi tanár (Budapest), D. dr. 
Prőhle Károly teológiai tanár (Buda
pest), Ribár János esperes (Orosháza),

D. S C H O L Z  L Á SZ L Ó T

köszöntjbk 85. születésnapján. Bu
dapesten született 1911. május 29- 
én, Középiskolát a Fasori Gimnázi
umban végzett, m^jd a Soproni Teo
lógiai Fakultáson készült fel a lelké
szi pályára. 1933. december 24-én 
avatta lelkésszé D. Raffay Sándor

Tóth Endre gimnáziumi tanár (Buda
pest). Rövidebb szakmai referátumok, 
illetve bevezetők tartását pedig külön
böző oktatási intézményekben dolgozó 
pedagógusok vállalták már az első fel
kérésre. Az ő nevük a mellékelt prog
ramban szerepel.

Az idei konferencia helye Aszód, a 
Podmaniczky kastélyban működő kol
légium, amely a vasútállomástól 20 
percnyire, a buszmegállótól 2 percnyi
re található. Időpontja 1996. augusztus 
22-én, csütörtökön 17.00 órától 
augusztus 25-én, vasárnap 14.00 óráig.

Ä konferencia étkezési (reggeli, 
ebéd, vacsora) költsége a három napra 
1200,- Ft, a három éjszaka szállásdíja 
1200,- Ft, így teljes részvételi költség: 
2400,- Ft, amely a helyszínen fizeten
dő.

A jelentkezéseket 1996. június 20-ig 
a következő címre kérjük elküldeni:

Kollégium, Mikus Katalin igazgató
2170 Aszód, Szabadság tér 7.
Jelentkezésüket szeretettel várjuk.
Budapest, 1996. május 14.

püspök. Külföldi tanulmányai után 
.üJfosori gimnáziumban, vallástanár,. 
rövid ideig püspöki másodlelkész, 
.majd a.Zuglói Gyülekezet hívja meg, 
lelkészének, ahonnan 18 évi szolgá
lat után kényszerből kellett távoz
nia. 1959-től a Hatvani Gyülekezet 
lelkésze egészen nyugdíjba menete
léig.

Kora lelkész nemzedékének egyik 
kiváló teológusa. Különösen sokat 
foglalkozott Luther teológiájával. A 
Lelkészegyesület (MELE) elnöke 
volt egészen a feloszlatásig. Önálló 
művei, verses kötetei jelentek meg és 
még napjainkban is kapunk tőle ta
nítást és útmutatást legújabban 
megjelent írásaiban.

Ezen az évfordulón hálás tanítvá
nyai és munkatársai szeretettel ál
lunk be a köszöntők sorába. Egyhá
zunk vezetői levélben tették meg, mi 
pedig lapunk olvasói nevében is kér
jük hitének útmutatását és életére 
Isten szeretetének további áldását, 
egészségben megtartó erejét.

.1

MISSZIÓI PÁLYÁZAT 
EREDMÉNYE

E gy nagy család: a  soproni L íceu m i D iákszövetség E m lékezés egy rendhagyó ballagásra
Egyházi iskoláink igyekeznek hűséggel küldetésüknek 

és történelmi feladatuknak megfelelni. Hazai evangéli- 
• kus egyházunk legrégebbi iskolájában, a soproni Líce

umban (Berzsenyi Gimnázium) évszázadok óta nagy
tudású, széles látókörű és meggyőződéses evangélikus 
nemzedék nevelődik. Nemcsak „jó fejeket”, de olyan 
fiatalokat szeretnénk nevelni hazánknak és társadal
munknak, akik az élet ezer és ezer hívásában jézusi lé
lekkel és magatartással, érett keresztyén gondolkodással 
igyekeznek élni ebben a hazában.

A z iskola immár nyolcosztályos gimnáziumában új, 
reméljük, hogy hívő nemzedék nő fel. De iskolánk nem 
feledkezik meg régi diákjairól sem. M int lelki „anya ”, év
ről évre hazahívó, összetartó szeretettel, a Diákszövetség 
ölelésével várja ifjú és öreg diákjait. Ez a Diákszövetség 
78 évvel ezelőtt alakult meg. A z országban elsőként jött 
létre olyan egyesület, amely a volt diákokat, a felnőtteket 
gyűjtötte össze az iskola mögé, annak támogatására. 
Am ikor 1918-ban a Diákszövetség megalakult, ezt írták 
az alapítók: „a talaj nem szilárdult még meg alattunk... 
a jövendőnk sötét alapon még mindig nagy kérdőjel... ” 
De összefogtak egy korszerű Diákotthon építésének ter
vével, a tanulók erkölcsi és anyagi támogatásának válla
lásával, a diákoknak a Líceumhoz és egymáshoz kap
csolódó szeretetük elkötelezésével. A  Diákszövetség jel
vénye is ezt példázza: nyitott könyv, bizonyára az Élet 
könyve fölött egybekulcsolt két kéz. Kézfogás, egymás 
szeretettel történő tartása a nyitott Biblia szellemében.

Sokféle segítő, hiterősítő munka folyt a Diákszövet
ségben. Egyháztörténeti dolgozatokat olvastak fel, bib
liai témákról írtak a tanulók. A z állami erőszak zaklatá
sok és ellenséges hangulat szítása után megszüntette az 
egyházi iskolát és a Diákszövetséget is. Több mint négy 
évtizedig tartott a visszaszorító elnyomás. A  volt diákok

nak az iskolához, egymáshoz és áldott emlékű tanáraik
hoz fűződő nemes érzelmeit, erős kötődéseit feloszlatni, 
betiltani nem lehetett! A  hallgatás évei alatt is a volt diá
kok -  ha már őszülő fejjel is, de -  megőrizték a kapott 
lelki-szellemi kincseket. A  nagycsalád tagjainak emléke
zetében éltek még a példás életű tanárok, a kedves osz
tály- és iskolatársak, a valamikori kis „mujkók”. A z 
öregdiákok visszaszálltak gondolataikban és álmaikban 
az öreg falak közé, az udvari öreg gesztenyefa alá. Lel
kűkben még összecsendült az udvari kisharang az evan
gélikus templom harangjainak zúgásával. Felejthetetle
nek maradtak az iskola és a templom közötti „ingajára
tok”.

Iskolánk nemcsak oktatott, tanított, fegyelmezett élet
vitelre nevelt, de az érettségi után sem eresztette szélnek 
tanítványait. A z iskola szellemével, a szeretet leikével, a 
barátság melegével összetartja diákjait, így érezteti velük 
az iskola fészekmelegét. A  Diákszövetség tagjai pedig 
hűségükkel a mai elmagányosodott világban példa sze
retnének lenni a mai fiataloknak. Áldott emlékű igazga
tónk, Németh Sámuel mondta egyszer: „ ...nem lehet is
kolának nagyobb öröme és jutalma, mint amikor a ta
nítványok ajkán a szív hálája szólal meg!” Igaza volt -  
és van!

A z 1991-ben újjáalakult Diákszövetség évente tartja 
összejövetelét. Idén június első két napján találkozunk. 
Találkozunk egymással, meghallgatjuk a mai nemzedék, 
az „utódok” gálaműsorát, koszorúzunk, temetőt járunk, 
ünnepi istentiszteleten veszünk részt, diákszövetségi köz
gyűlést tartunk.

Szeretettel hív az öreg iskola Diákszövetsége!
Ha az ÚR Isten is úgy akarja és élünk -  ott leszünk!

Sümeghy József 
öregdiák

Ezerkilencszázötvenhármat írtak. Ekkor, Sztálin ha
lálának évében már egy esztendeje nem működött az or
szágban evangélikus gimnázium.

A  feloszlatott Deák téri Evangélikus Leánygimnázi
um diákjait és tanárait szétszórták, más-más iskolákban 
helyezték el. A  régi diáktársak megtartották kapcsolatai
ka t Szeretett tanáraikat is rendszeresen meglátogatták 
A  felejthetetlen Filarszky Erzsi nénit, a matematika és 
fizika tanárát továbbra is kérdéseikkel ostromolták, és 
Erzsi néni mindig készségesen elmagyarázta volt diákjai
nak azt, amit nem értettek a tananyagból.

Közeledett a tanév vége. Megszületett az elhatározás. 
A  „hivatalos” iskolai ballagások után az'érettségiző volt 
Deák tériek este, amikor üres már a Deák téri iskolaépü
let, titokban elbúcsúznak kedves iskolájuktól. Ez lesz az 
„igazi” ballagás -  mondták

Mint eddig minden búcsúzó osztály, ők is először is
tentiszteleten vettek részt. Ruzicska László hirdette az 
igét. Utána a Lutheránia nagyhírű karnagya, a 
melegszívű Weltler Jenő tanár úr kinyitotta az egyházi 
épületből az iskolába vezető folyosóajtót, és elindult a 
ballagó menet. Némán, nagy csöndben, nehogy kihal- 
latsszék, és az egyháznak és a tanár úrnak kellemetlen
sége legyen az engedély nélküli ballagásból. Végigjárták 
az osztályokat. Alkonyodon már, de még a díszteremben 
sem gyújtottak villanyt, bár lassan rájuk sötétedett. Apró 
zseblámpáikkal lefelé világítottak, és hazulról hozott sü
teményekkel mindjárt megrendezték az érettségi banket
tet is. Ki tudja, mikor jöhetnek össze ismét. Suttogva be
széltek, hogy az utcáról fe l ne figyeljenek rájuk 

Akkor még csaknem teljes volt az osztálylétszám. 
Csak a legjobb tanuló hiányzott. Nem m ert eljönni sze
gény. Elég „rossz pont” volt neki a kitelepítés. Félt, ha 
részt vesz a ballagáson a Deák téren, akkor nemcsak az 
egyetem kapuja záródik be előtte, hanem még az érettsé- 

, giről is eltiltják
Soha olyan suttogva folytatott bankett nem esett, és 

soha olyan boldog cinkos és bizakodó tervezgetést nem 
folytattak mint akkor, ott, a Díszteremben. Egy életre

szóló bátorítást adott. Mintha az 1956-os forradalom 
főpróbája lett volna.

Azóta idén először ballagtak a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium végzősei 

Hála Istennek hangosan dalolva!
Dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LELKI SE
GÉLYSZOLGÁLATA, az EKE és a Tiszta Forrás Ala
pítvány szolgálóival 1996. június 10-15. között missziói hetet 
tart

SZENVEDÉLY- ÉS LELKIBETEGEK részére
a Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Közép

halmi Missziójában.
Érkezés: 1996. június 10-én 11 órára 
Hazautazás: június 15-én 11 órától.

Jelentkezni lehet: Evangélikus Ótemplomi Lelkészi és 
Gondnoki Hivatal. Szarvas, Vasút út 10. sz. címen, levélben; 
vagy a 66/313-423-as telefonszámon.

Váijuk: alkoholisták, neurotikusok, gyógyszerfüggők, 
kényszerképzetektől gyötörtek jelentkezését, akik lelki és 
testi nyomorúságuktól szabadulni vágynak Jézus Krisztus ál
tal, valamint mindazokat, akik e hetet Isten Igéje mellett, hi
tükben épülve akarják eltölteni.

Lehetőleg mindenki hozzon magával Bibliát, jegyzetfüze
tet, tisztálkodási eszközöket, ágyneműhuzatot.

Étkezési hozzájárulás: 2500,- Ft/fő, amit a helyszínen kell 
rendezni.

Ha ágyneműt nem hoznak, mi adunk, de a mosatási díjat 
felszámoljuk.

Aki kéri és valóban rászoruló, annak mérsékelt anyagi se
gítséget nyújtunk, esetleg ingyenessé tesszük a héten való 
részvételét.

Kéijük a gyülekezetek segítségét a küldésben és az imád
ságban. Az anyagi támogatásban való segítségüket az alábbi 
csekkszámlára kéijük: 11707024-20347257. A csekk hátsó 
oldalán kéijük feltüntetni:

Lelki Segélyszolgálat és esetleg a missziói hétre küldött 
személy(ek) nevét.
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------- NAPRÓL NAPRA
Szent, Szent Szent a Seregek Ura, dicsősége be

tölti az egész földet. Ézs 6,3

VASÁRNAP Jézus magához hívta a sokaságot, ta
nítványaival együtt, és ezt mondta nekik: „Ha valaki 
énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel 
keresztjét, és kövessen engem. Mk 8,34 (Zsolt 
119,2; Jn 3,1-15; Róm 11,32-36; Zsolt 145). Siker
központú világunkban nem számít a másik ember 
érdeke. Eredmények kellenek, de a lehető leggyor
sabb módon és a legolcsóbb áron. A tamtványság- 
ban ez nem megy. Ha a Mestert választjuk, nem le
het megspórolni a keresztet. A másik ember hordo
zása az egyetlen esélyünk az életre!

HÉTFŐ ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és 
ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekede
teiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Ef 
5,10-11 (5Móz 29,17; 4Móz 6,22-27; Tit 2,1-10). 
„Hát Jézus mit szól hozzá?” -  néz velem farkassze
met egy táblafelirat az irodafalról. Én függesztettem 
fel oda, mégis szégyen éget, ha ránézek. Uram, te 
vésd fel szívem hústáblájára ezt a mondatot, hogy 

I mércém legyen; belém ivódjon!

KEDD Pál úja: Az Úr azt mondta nekem: „Elég ne
ked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által ér célhoz.” 2Kor 12,9 (Zsolt 116,10; Péld 
1,20-28; Tit 2,11-15). Eltévedtem életem labirintu
sában. Magányom, fájdalmaim, nyomorúságaim és 
bűneim minduntalan útelzáró torlaszokká válnak. 
Kétségbeesett harcot vívok a kimenekülésért, míg 
végül feladom, zúzott koponyával összeroskadok. 
Jézusom, nincs erőm! -  nyöszörgőm. Az útvesztő 
keskeny ösvénnyé szelídül.

SZERDA Isten tett minket alkalmassá arra, hogy az 
új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Lé

leké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 
2Kor 3,6 (Jer 50,5; Ef 4,1-6; Tit 3,1-15). A keresz
tyén ember az élő Isten ajánlott levele. O tesz alkal
massá arra, hogy ne csak törvényinterpretálók, üze
netvivők, hanem Isten követei legyünk az emberek 
között. Akiben a Lélek „kézírása” nyomot hagy, az 
az új szövetség részeseként, szolgálatra hívatott.

CSÜTÖRTÖK Pál írja: Elvetette Isten az Ő íiépét? 
Szó sincs róla! Hiszen én is izraelita vagyok, Ábra
hám utódai közül, Benjámin törzséből. Róm 11,1 
(2Kir 13,23; Ézs 44,21-23; lKir 1,1-21). Isten állha
tatosan fáradozik népéért, ismeri Izrael útjait, me
lyek a cselekedetekre építve tévútnak bizonyultak. 
Akik az Úrtól elszakadnak, életveszélybe kerülnek. 
Ábrahám fiai ellenben megtartatnak, kegyelmi kivá
lasztás szerint, mert ők hitből élnek.

PÉNTEK Jézus Krisztus által kaptunk szabad utat 
ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsek
szünk azza l a reménységgel is, hogy részesülünk az 
Isten dicsőségében. Róm 5,2 (Ézs 66,18; Ef 1,3-14; 
lKir 1,22-40). Programtól programig telik az éle
tünk. Egymásra sincs időnk. Vajon hová loholunk? 
Hirtelen stoptábla állít meg életünk országútján. Jé
zus elénk áll. Dicstelen hétköznapjaink elolvadnak 
tekintetének átható sugárzásában.

SZOMBAT Tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr 
Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt. 2Kor 
4,14 (Zsolt 56,14; Ez 1,4-5; lKir 1,41-53; Ez 
1,22-28). A halál után ítélet foglalkoztat? Hamis re
ménnyel kecsegtet a reinkarnáció? Ha a jövőt kuta
tod, a jelen nélküled illan el Jézussal együtt bizonyo
san feltámadunk ítéletre! Egyetlen lehetőséget kap
tál! Van-e életed a halálod előtt?

Szókéné Bakay Beatrix

A VASÁRNAP IGEJE
HITVALLÁS VAGY VALLÁSHIT?
L k  1 0 ,2 1 -2 2

El a vályútól!
A tékozló fiú, aki nem akart úgy 

élni, mint egy megkötött kutya az 
udvaron, végül is a disznók vályú
jánál kötött ki.

Arra megy valaki és ezt mondja: 
„Barátom, neked egy jó gyógy
módra van szükséged. A te ellen
szenves főnöködet, a röfögő álla
tokat és mindenekelőtt saját ma
gadat el kell fogadnod. Csak aki 
felfogadja önmagát, az változtathat 
helyzetén.”

Aztán jön egy másik és ezt mond
ja: „Barátom, neked egy helyes ide
ológiára van szükséged. Össze kell 
fognod az egész vidék disznópászto
raival és kiküszöbölni az igazságta

lan struktúrákat. Csak aki szembe
száll, az javíthat helyzetén.

Egy harmadik így vélekedik: 
„Barátom, neked egy rendes filo
zófiára van szükséged. Nem kell 
mindent olyan állaúan komolyan 
venned, hanem derűsen és higgad
tan a jó diadalában kell hinned. 
Csak aki jókedvű, az szépít a hely
zetén.

De a fiatalember jobban tudja.
Mit használ nékem az önelfoga

dás, ha az apám többé nem fogad 
el engem? Mit használ nekem a vi
szonyok megváltozása, ha az 
apámmal való viszonyom többé 
nincs rendben? És mit használna

nekem a jóban való hit, ha az 
apám többé nem jó hozzám? -  
Ezért olvassuk másként Jézus pél
dázatában: „Útra kelek, elmegyek 
apámhoz.”

Fő problémánk nem az önma
gunkhoz való viszonyban van. Fő 
nehézségünk nem a másokhoz va
ló viszonyunkban van. És a fő ku
darcunk nem a világhoz való viszo
nyunkban van. Mindez csak el 
akar téríteni minket a fő bajunk
tól. Mert mi elszakadtunk Atyánk
tól és otthonunktól, ezért olyan 
nehéz minden. Csak ha helyreáll 
az összhang Istennel, akkor van 
harmónia bennünk és körülöt
tünk.

Konrad Eissler- 
Ford.: Marschalko Gyula

Szürkeség és ragyogás
Milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét, 
Felséges, hirdetni reggel szeretetedet.

Zsolt 92,2-,

Egy idős, tapasztalt keresztyént 
egyszer megkérdeztek: Hogyan 
tud olyan vidáman és biztosan jár
ni a mindennapokban. így vála
szolt: Ezt a titkot örömmel eláru
lom. Minden reggel, amikor föléb
redek, összekulcsolom kezem és 
így szólok: „Köszönöm neked Úr 
Jézus, hogy engem véreddel meg
vásároltál, köszönöm, hogy a tulaj
donod lehetek. Ámen.” Aztán mo

solyogva így folytatta: Látja, így ál
lok én minden nap kezdetén a ke
gyelem talajára. így a napot a léte
ző legmélyebb örömmel kezdem: 
Istennek Jézusban adott üdvének 
örömével.

Igen, „milyen jó” hálát adni az 
Úrnak, hirdetni reggel szeretetét. 
Napjaink sokszor olyan szegénye
sek, gondterheltek és nyomasz- 
tóak, beleszürkülnek a szürkeség

be. Ez a „milyen jó”, ez a csúcs
pont, ez a fényes ragyogás hiányzik 
belőlük.

A zsoltáros egy nagyszerű lehe
tőséget mutat nekünk, ami életün
ket boldoggá teszi és mindenna
punkat megszenteli. Nagyszerű, 
ami örökkévaló fénnyel ragyog kö
rül minket és minden napot „Isten 
napjává” tesz: reggelente hálát ad
ni az Úrnak és hirdetni szeretetét.

így tapasztalhatjuk meg, hogy az 
Úr Jézusnál minden hálaadás új 
ajándékkal gazdagít és minden 
ajándék hálaadásra indít a megta
pasztalt kegyelemért.

Wilhelm Busch

„HAZAVAGYOM”
Tóth Károly (1911-1996) emlékére

Amikor Tóth Károly lelkésztestvé
rünk kimondta ezt a szót: „haza” -  
több helyre is gondolhatott

Szülőhazája Malomsok, Dunán
túlnak ez a ma is jellegzetesen szép 
és magyar tája és faluja volt Nagy 
családba született: öten voltak test
vérek. A családi légkörhöz a szorgal
mas munkán túl hozzátartozott az 
evangélikus szellemben nevelés is. 
Itt indult Tóth Károly a szó szoros 
értelmében, itt járta első iskolai éve
it is. S bár szolgálatában bejárta 
szinte az országot, de Dunántúlt és 
Malomsokot mindig meleg szeretet
tel emlegette.

Második hazájának gimnáziumi 
és egyetemi éveit és helyeit tartotta. 
Büszkén emlegette, hogy fasori diák 
volt, s az itteni évek nyilván hozzájá
rultak a nagy döntéshez: Istent 
akarta szolgálni egész életében. 
Ezért került aztán Sopronba, ahol 
csendes szorgalommal készült hiva
tására.

Otthonai lettek azután sorban a 
gyülekezetek is, ahol megfordult és 
prédikált Segédlelkészként Újpes
ten, Cinkotán és Szegeden élt Első 
gyülekezete, ahol beiktatott lelkész
ként hirdette az igét: Battonya volt.

Ezután néhány makói év követke
zett

Közben megszületett és kialakult 
saját otthona is, ahová mindig szíve
sen ment örülni, megpihenni. 1939- 
ben kötött házasságot Kiss Jolánnal. 
Házasságukat Isten három gyermek
kel áldotta meg. Szomorúságuk volt 
Karcsi fiuk fiatalon való elmenetele. 
Leányuk Monorra került, egyik veze
tője is lett a gyülekezetnek, és most 
Tóth Károly unokája a gyülekezet fel
ügyelője. Legfiatalabb fiuk Irsán élt, 
vele szomszédságában élték életük 
utolsó együttes szakaszát Tóth Ká
roly és felesége. A család egyre na
gyobb lett, 4 unoka és 3 dédunoka ör
vendeztette őket A harmadik déd
unoka keresztelése és Tóth Károly 
halála napja egybeestek.

Volt azonban közben egy gyüleke
zet, amely különösen is hazájuk lett. 
1947-ben kezdte Tóth Károly a pilisi 
lelkészi szolgálatot Nagybocskay Vil
mossal együtt. A háború utáni legne
hezebb éveket kapták és szolgálták 
együtt: az újjáépítés éveit. Először a 
templom tornyát kellett felépíteni, 
mer' íz t a németek a háborúban fel
robbantották. De fel sem lehetne so
rolni az építés. egymásutáni felada

tait és a gyülekezetépítés szakaszait 
1980-ban, 33 éves nehéz küzdelem 
után tette le hivatalosan szolgálatát 
és néhány pilisi év után Irsára került 
a lelkészházaspár haza. S itt érlelő
dött lassan csendben.

S eljött az idő, amikor valóságo
san „hazavágyott”. Valahogy Pállal 
együtt mondta szeretteinek: talán itt 
lennem szükségesebb veletek, de 
jobb lenne otthon, Istennél! Tálán 
már olvasni nem tudott betegsége 
miatt, de élt benne a sok ige és ének. 
S egy alkalommal elmondta szeret
teinek a szép éneket végig: Hazavá
gyom. S amikor az utolsó tusa bekö
vetkezett, még ezt mondta: ne hívja
tok orvost, ez már az utolsó óra. 
Tóth Károly nemcsak életében, de 
halálával is tanított!

Temetési szertartásán éppen ezért 
irsai lelkésze Fii 1,20-21,23-24 
alapján hirdette a nagy reménység 
igéjét. Szolgáltak még a volt pilisi 
kollégája, akivel 23 éven át dolgozott 
együtt, és a jelenlegi egyik pilisi lel
kész, sok munkatársa és a volt gyüle
kezete részvételével.

így emlékeztünk április 25-én dél
után koporsója mellett Tóth Károly
ra, a szolgára, akinek nemcsak sok 
hazát adott Istene, de végső örök ott
hont is készített neki. S így erősöd
tünk mi is a hitben, énekelve: „Haza
vágyom”.

KI.

Szentháromság vasárnapja olyan 
ünnep az egyházi esztendőben, 
mint az érettségi vizsga, ami lezár
ja a középfokú tanulmányi éveket. 
Összegyűjti és tömören megfogal
mazza az eddig szerzett ismérete- 
inket a teremtő-megváltó-meg- 
szentelő Istenről. A Bibliában ol
vasható bizonyságtételek szerint 
Isten végtelenül sokféle módon 
közöl magáról ismereteket az em
bereknek. Ez a gazdagság igen 
sokszor zavarja meg az erősen kor
látolt emberi bölcsességet, mely
nek jellemzője a beszűkülés, a sza
kosodás, az egy területre törekvő 
összpontosítás. Jézus azért ujjong, 
azért ad hálát mennyei Atyjának, 
mert a hetvenkét tanítvány -  aki
ket ő küldött el a személyében 
megjelent kinyilatkoztatás terjesz
tésére -  igazolta és beteljesítette 
várakozását: a tanítványok a tőle 
kapott Szentlélek erejével minden 
betegséget meggyógyítottak, és az 
emberi tudástól függetlenül győz
ték le az életet romboló gonosz lel
keket. Ezzel bebizonyosodott az 
emberi bölcsesség gyengesége. Az, 
hogy tanulással, ismeretek szerzé
sével nem lehet legyőzni a ben
nünk levő gonosz indulatokat, vá
gyakat, betegségeket. Erre kizáró
lag az Atya és Fiú Lelke képes, aki 
az emberek tudásától, illetve tu
datlanságától függetlenül végzi 
feladatát a képzetlenek, a kiskorú
ak, a gyermekek között is. Isten 
titkát tehát nem lehet megtanulni 
a leghosszabb tanfolyamokon sem, 
mert azt a Szentlélek jelenti ki an
nak, akinek Jézus akarja. Jézus pe
dig pünkösd óta az egész teremtett 
világra kiárasztja Szentleikét, mert 
a kereszten bemutatott életáldoza
tával az egész világot váltotta meg 
az örök haláltól.

Az ember legősibb és legtermé
szetesebb vágya, hogy élete során 
visszataláljon élete forrásához, az 
életét teremtő Úrhoz. Istent kere
si, hozzá akar közelebb jutni, őt kí
vánja megismerni mindenki, aki a 
születés és elmúlás értelmes célja 
iránt érdeklődik. Ezt tették a tör
ténelem híres vallásbölcselői és az

egyszerű emberek milliárdjai, és 
ezt teszik ma is, akik szabadulást 
keresnek bűneik és a halál szoron
gató bilincseiből. De az ember fe
lől nincs út, nincs lehetőség Isten 
megismerésére! Az ember cs^k 
vallást tud kiagyalni, ami a földi 
élet rendjét szabályozhatja ugyan 
törvényeivel, de a valóságos Isten 
helyett csak pótlékokat, hiedelme
ket, bálványokat ismertet meg a 
hiszékenyekkel. Isten megismeré
séhez nem elég hittant tanulni, eh
hez hitre van szükségünk. Jól mu
tatja ezt a tanítványok példája. Ök 
szem- és fültanúi voltak Jézus iste
ni hatalmának és annak, hogy va
lóban feltámadt a halottak közül. 
Mégis, amíg nem járta át teljes 
személyiségüket a pünkösdi Lélek, 
addig, bármilyen kivételes isme
retanyaggal rendelkeztek -  amit 
magától Jézustól tanultak! -  Isten 
titka mégis rejtve maradt előttük.

Szentháromság vasárnapján 
ma, mi vizsgázunk. Mit tanultunk 
és értettünk meg az ádventtől 
máig eltelt időszakban. Megvilá- 
gosodott-e bennünk, hogy a hit 
útja Istennél kezdődik, és Jézus 
személyében vezet az emberek
hez, aki Szentlelke által ismerteti 
meg magát velünk, vagy más lélek 
hatására a különböző vallások ta
nításaiban reménykedve, a ma
gunk útjait építgetjük Isten felé? 
Jézus kijelentését fogadjuk el az 
Atyától, és akkor mi is Vele 
együtt ujjonghatunk a Szentlélek 
által! Ámen.

Rezessy Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, mennyei Atyánk, aki el

küldted hozzánk szent Fiadat; Úr Jé
zus Krisztus, aki megmutattad nekünk 
az Atyához vezető utat; Szentlélek Is
ten, aki munkálod egyházad egységét: 
Szentháromság egy igaz Isten, tied a 
dicsőség örökkön-örökké. Amen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz 

június 1. szombat: Missziótörténet 
június 2. vasárnap: „Elő vízcsep- 

pék” -  Csepregi Béla
Levelezési cím: 2141 Nagytarcsa, Pf. 
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ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. június 2.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; U., Modori u. 6. de. fél 
10 Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, H., 
Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 
Békásmegyer, ü l., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, ü l., Mátyás klr. 
u. 31. de. 10. Óbuda, IH„ Dévai Bíró M. tér 
de 10. Bálint László; Újpest, IV„ Lebstück 
M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 
4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) 
Gerőfi Gyuláné; du. 6. Zászkaliczky Péter;
VII. , Városligeti fasor 17. de. fél 10 (családi) 
Muntag Andomé; de 11. (úrv.) Nagy Zoltán; 
du. 6. Muntag Andomé; VIII., Üllői út 24. 
de. fél 11. Kertész Géza; VHI., 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. 14. de. 
fél 11. Fabiny Tkmás; X., Kerepesi út 69. de. 
8. (úrv.) Thmásy Tamásné; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; 
de. fél 10 (családi) Ferenczy Erzsébet; de. 
11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Szeverényi 
János; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Szeverényi János; Budagyöngye, XU., Szilá
gyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; 
Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Lehoczky Endre; de. 11. (úrv.) Le- 
hoczky Endre; du. fél 7. Takács József; XIII., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh 
György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Thmásy Thmásné; XIV., Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Thmásy Tamásné; Pestújhely, XV., 
Templom tér de. 10. Rafael József; 
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagy
templom) de. 10. Missura Tibor; Rákos
szentmihály, 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., Tessedik tér de. 9. (úrv.) 
Kosa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákos
keresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
(úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVH., Gőzön 
Gy. u. de. 11. (úrv.) dr. Selmeczi János; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
II. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVm., 
Rákóczi út 8. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 
11. Kőszeghy Tamás; Budafok, XXH., Játék 
u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Solymár Gábor; Törökbálint 
(ref. templom) du. 3. Solymár Gábor; 
Budakeszi, de. 8.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPEN a 
liturgikus szín: fehér. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: 2Kor 13,11-13; az 
igehirdetés alapigéje: Lk 10,21-22.

„ERŐS VAR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán június 3-án hétfőn 13.30 óra
kor. Előtte evangélikus korálismerte- 
tés lesz 13.20 órakor

HAZAI ESEMENYEK
Elegendő jelentkező esetén 
Evangelizációs Csendeshétre vár

juk, NAGYVELEGRE,
kedves, felnőtt testvéreinket. Az 

Evangelizációs hét vezető igéje, gon
dolata: ,Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz”

Időpontja: 1996. aug. 12-től 18-ig. 
Elhelyezés: a nagyvelegi kastélyban. 
Költsége: 5500,- Ft. Jelentkezési ha
táridő: 1996. július 15. Jelentkezéskor, 
előlegként kérünk feladni 2500,- Ft. 
Cím: Cserági István, Nagyveleg 8065 
Kossuth u. 17.

Szentírás fényében? címmel. Csoportos 
beszélgetések is lesznek neves egyházi 
személyek vezetésével. Jelentkezni le
het Zámbóné Ivanics Hajnalkánál az 
(1) 310 24 29-es telefonszámon.

végakaratának megfelelően, szülei sír
jában helyeztük örök nyugalomra.

A IX. Nemzetközi Teológuskonfe
renciára 1996. július 30. és augusztus 6. 
között kerül sor Kecskeméten. Előadá
sokat tart Dr. H. W. de Knijff, az 
utrechti egyetem professzora Hogyan 
prédikáljunk az Ószövetségről a teljes

A Keresztény Orvosok Magyaror
szági Társasága szeretettel hívja az ér
deklődőket prof. dr. Péter Ferend: 
„Néhány gondolat a homoszexalitásról 
-  ahogy ezt a témát egy keresztény en- 
dokrinológus látja” című előadására 
1996. június 8-án, szombaton de. 10 
órára a Bpest XI Október 23. út 5. sz. 
református gyülekezeti terembe.

Dr. Szentágotai Jánosné, Biberauer 
Alice hittel teli élete végén, türelem
mel viselt szenvedés után május 13-án 
hazatért Teremtőjéhez. Temetése má
jus 23-án volt a Farkasréti temetőben. 
„Áldjad én lelkem az Urat, és egész 
bensőm az ő szent nevét!” (Zsolt 
103,1.)

HALÁLOZÁS
Gyászoló fiai, Terei András és Gá

bor, szomorúan tudatják, hogy édes
anyjuk, Bakáy Béláné, sz. Túróczy 
Márta április 28-án elhunyt. Hamvait,

A VII. NYÁRI HITOKTATÓKÉPZŐ TANFOLYAMOT
a Budai és Pesti egyházmegye rendezésében 

július 22,-július 30-ig tartjuk.
az Evangélikus Teológiai Akadémián (1147 Budapest, Rózsavölgyi köz 3).

Részvételi dy: étkezés-szállás napi 800,- Ft. -  Ellátás költségeihez az Or
szágos Egyház is hozzájárul.

A tanfolyam július 22-én, hétfőn du. 4 órakor kezdődik, és július 30-án, 
kedden ebéd után fejeződik be. -  Július 26-án, pénteken ÓVODAI napot 
tartunk.

Jelentkezés: dr. Muntag Andorné fasori lelkésznél június 15-ig (1071 
Budapest, Damjanich u. 28/b. Fasori evangélikus lelkészi hivatal. T.: 322- 
28-06.

A jelentkezőknek részletes programot küldünk.
Váijuk mind az eddigi, mind új résztvevők jelentkezését!! Teológusok, 

hitoktatói (hittantanári) szakra járók, hitoktatók és lelkészek számára is

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK 
Ezen a héten Scholz László írásait 

ajánljuk: 
Evangélizációs füzetek:
Jézussal egy asztalnál 120,- Ft
Érted is, amit olvasol? 143,- Ft
Verses kötetek:
Jót válj! 83,- Ft
Fények a felhők alatt 99,- Ft
Kaphatók és megrendelhetők a 
Sajtóosztályon.
(VIII Üllői út 24.)
Kiadványonként 5 példány fölötti 
rendelésnél 10% kedvezményt 
adunk.

A BETHANIA C. E. SZÖVETSÉG
szeretettel hív minden, lelki megújulásra, hitben előbbre jutásra vágyó Tbstvért az alábbi nyári konferen

ciákra:
HAJDÚSZOBOSZLÓN (Major u. 63. -  Egyszerű körülmények, gyógyfürdő lehetőség)
Június 10-15. Magánosok konferenciája,

, június 17-22. I. Hitmélyítő konferencia,
június 24-29. I. Gyermekhét (6-10 év),
július 1-6. I. Ifjúsági tábor,
július 15-20. ^Evangelizációs hét,
július 29.-augusztus 3. III. Gyennekhét (10-14 év) 
augusztus 19-24. Családi h é t
PILISCSABÁN (Kálmán u. 9. Lelkiszolgálat Háza)
Július 1-6. II. Hitmélyítő hét,
július 8-13. II. Gyermekhét (6-14 év)
július 15-20. II. Ifjúsági tábor,
július 22-27. IV. Gyermekhét (6-14 év)
július 29.-augusztus 5. Angol nyelvű ifjúsági tábor (16-30 év)
augusztus 8-16. Német nyelvű ifjúsági tábor (16-30 év)
augusztus 17-18. Ifjúsági vezetőképző szeminárium (német előadókkal).
PÉCS
Augusztus 7-13. Angol nyelvű ifjúsági tábor (16-30 év)
Étkezési hozzájárulás: Idegen nyelvű táborokon 4500,- F t (melyből visszaigazoláskor befizetendő 1000 -  

Ft) a többi alkalmon 3300,- Ft, az ifjúsági vezetőképzőn 850,- Ft személyenként.
'Jelentkezés és felvilágosítás: (hely, utazás, stb.) a Hajdúszoboszlói konferenciákra: KÁBÁI ISTVÁN 4025 

Debrecen, Szív u. 16. -  apiliscsabaiakia KISS ANDRÁS, 1118 Budapest, Budaörsi út 15 1 4 a  néni íáhnr 
ra: CSEKEI TIBOR, 7623 Pécs, Kolozsvár u. 14. címen történik. A férőhelyek korlátozottak, ezért a júniusi 
alkalmakra mielőbb, a többire legkésőbb a kezdés előtt 3 héttel beérkezőleg kéijük a jelentkezéseket, melye
ket visszaigazolunk.

Evangélikus
É let

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.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 F 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Ha emberileg szeretsz valakit, 
magadhoz kapcsolod. 

Ha keresztyén módra szereted, 
Krisztushoz kapcsolod.

Michel Quoist

ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
Május 10-én tartotta egyházunk legfőbb kormányzó testületé szokásos tavaszi beszámoló ülését. Ezen az ülésen 

az országos munkaágak vezetői tesznek jelentést az előző évben végzett munkájukról. A  jelentések összegzését -  sa
ját̂  munkájukról is szólva -  az országos felügyelő és a püspök elnök tárják a presbitérium elé. Ezekből a jelentések
ből válogattuk a fontosabb részleteket és ezt tesszük most közzé.

A TARTALOMBÓL
HITTANTANÁR-KÉPZÉS

NYÍREGYHÁZÁN

EMLÉKEZTÜNK...

TE IS MÁS VAGY ÉN IS 
MÁS VAGYOK

EMLÉKEIM SZTEHLÓ MÁTYÁSRÓL

„Sok népe van Istennek 
Zuglóban is’9

így köszöntötte dr. Osváth Lászlóné a zuglói gyüle
kezet felügyelője ApCsel 18,10 alapján a gyülekezet 
új lelkészeit, Tamásy Tamást és Tamásyné Szabó Erzsé
betet. Bátorító, biztató, segítő szavakkal, a gyülekezet 
szeretetét tolmácsolva a lelkésziktató ünnepségen.

A templomot megtöltötték a helybeli és sok más 
gyülekezetből érkezett hívek, rokonok, barátok, szol
gatársak.

Az oltár előtti szolgálatot dr. Harmati Béla püspök, 
Szirmai Zoltán esperes és dr. Szabó Lajos teológiai 
professzor végezte.

A püspök Zsolt 66,20 alapján prédikált. Áldott le
gyen az Isten, hogy a gyülekezet volt lelkészei dr. Sza
bó Lajos és felesége. Mátrai Marianna helyére -.akik

mindketten a teológusképzés szolgálatába hívattak el 
-  most új, fiatal lelkészek állhatnak. Jól képzett, ki
próbált, a Somogy-Zalai egyházmegyei lap szerkesz
tésében, valamint az ifjúsági munkában jó szolgálatot 
végzett lelkészek. Közel tíz évig szórványszolgálatban 
helyt állt munkatársak. A  világmisszió napján két új, 
fiatal indul az itteni szolgálatban. Több tálentumos 
szolgák vagytok, az Istentől kapott javakat kamatoz
tassátok itt is.

Szívet melegítő volt látni, s közöttük állni, amikor 
harmincöt Luther-kabátos lelkész áldó igét mondott és 
az új szolgatársakat erősítve elénekelte a Confirmát.

Tamásy Tamás 2Pt 1,16,19. verse alapján prédikált: 
A  mi korunkban a prédikáció szó, s maga az igehirdetés 
sokak számára értékét veszítette. Sokan mesének, kitalá- 
ciónak tartják A  tanítványok szem- és fültanúi voltak Jé
zus szolgálatának A  megfeszített és feltámadott Úrról 
tettek bizonyságot. Ezt a tanúbizonyságot kell nekünk is 
élnünk és szólnunk, továbbadnunk A  tanítványok nem 
kigondolták, hanem átélték Jézus igehirdetéseit és csodá
it. Részesei lehettek azoknak A  hiteles prédikáció az Úr
ról való tanúskodás. Van emberi oldala is a szolgálatnak, 
mások voltak az elődök, s mások vagyunk m i is. De az

egy Krisztusról prédiká
lunk Ezért jó l teszitek, 
ha figyeltek rá, s követi
tek Őt. A z örömhír 
fényforrás, s m i erről a 
fényforrásról szeret
nénk nap mint nap bi
zonyságot tenni.

Áz igehirdetés után 
a gyülekezeti énekkar 
szolgálatában gyö
nyörködhettünk.

A közgyűlést leveze
tő felügyelő asszony 
felolvasta azok névso-

MEGHÍVÓ
a Tolna-Baranyai és a Somogy-Zalai egyház
megyék részére 1996. június 8-án, szombaton 
de. 10 órakor körzeti munkaközösségi konfe
renciát tartunk BONYHADON, a gyülekezet 
termében.

Előadók: Kráhling Dániel, D. dr. Harmati 
Béla, D. Szebik Imre, Andorka Árpád, Nagy- 
bocskay Tamás, Smidéliusz Zoltán.

Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentésében jó 
részt azokról a feladatokról szólt, melyekben elsősorban 
van saját felelőssége. A z egyházi közélet eseményeiről, az 
iskolaügyről, a zsinati és a sajtómunkáról adott képet.

„Kétségkívül a történelmi egyházak küldöttségé
nek a miniszterelnöknél tett látogatása, illetve a lezaj
lott megbeszélés volt az első negyedév talán legjelen
tősebb közéleti, politikai eseménye. Azzá tette a jó 
előkészítés és a szükséges, minimális protokolláris vo
natkozásokon túl az egyértelműen érdemi tárgyalás.

Ezt már a napirend is igazolja. Az egyházi ingatlan
ügyek rendezésének a kérdései, a Miniszterelnöki Hi
vatalhoz kerülő Egyházügyi Főosztály ügye és az egy
házfinanszírozás problematikája lettek megvitatva...

Ami az egyházi belső élet, közélet egyéb tényezőit 
illeti, a tárgyalandó témák előtt csak egy gondra sze
retnék kitérni. Sajnálatos, hogy ezzel ismételten fog
lalkozni kell. Ne legyen félreértés. Örvendetes és ter
mészetes dolog, hogy az egyházban is kezd érvénye
sülni a sokszínűség, strukturálisan is az egyházi egye
sületek működése révén és az ezeken, illetve más csa
tornákon keresztül megformálódó különböző néze
tek, elképzelések, illetve az egyházkormányzást illető 
kritikai észrevételek jegyében. Az sem baj, hogy az 
egyház sem kivétel atekintetben, hogy a lassan itt is 
megjelenő visszaemlékezésekben, cikkekben, köny
vekben stb. megszépül, vagy éppen még sötétebb lesz 
az elmúlt évtizedek története, benne a nyilatkozók -

rát, akik levélben, táviratban köszöntötték az új lelké
szeket, közöttük Szebik Imre püspök, Sólyom Jenő kerü
leti felügyelő, Scholz László és még sokan mások. Külön 
megemlítette, hogy Scholz László volt a gyülekezet 
szervezője és nehéz, háborús körülmények között épí
tette a templomot. Ő a reménység gyülekezetének ne
vezte a zuglói gyülekezetét. Igen, valóban az.

A köszöntők sorát Szirmai Zoltán a pesti egyház
megye esperese nyitotta meg. Szólt az elődökről, a 
templomot testi és lelki értelemben építőkről, ebbe a 
sorba kell beállniuk az újaknak.

Pintér Győző, a pesti egyházmegye felügyelője fi
gyelmeztetett, hogy a teológus otthonból belátni a pa
rókiába. Úgy éljetek, hogy példa legyen életetek a 
teológus ifjúság előtt.

Dr. Reuss András rektor a szomszédságról szólt. 
Nem könnyű ott szolgálni, ahol a teológia a szomszéd. 
Sok a kritikus hang. De bátorítson, hogy nekünk 
mindnyájunknak az egy evangéliumra van szüksé
günk.

Dr. Szabó Lajos teológiai professzor, az előd szólt 
arról a családias légkörről, amiben 13 évig itt éltek, a 
gyülekezettel együtt. Ezt a családi légkört ápoljátok, 
vigyétek tovább.

Smidélius Zoltán az elbocsátó esperes az „Én hor
doztalak”... ézsaiási mondatra utalt. így volt eddig is 
az életetekben, így legyen ezután is.

Kovács Mihály református esperes a Tamás névre 
utalt, a problémákkal küszködő emberre. Aki Jézus
ban találta meg, kaptá meg szíve nyugalmát. Nagy Im 
re katolikus plébános a Zugló szó egyik értelmezésére 
utalt: „húzó ló.” Derültséget kiváltó volt, ahogy szólt, 
hogy a lelkész szolgálata is ilyen. Szabó István édesapa 
a szülők örömét fejezte ki, Isten imameghallgató. 
Tamásy Zoltán és felesége, Molnár Éva, a csővár-penci 
fiatalokkal énekkel köszöntöttek. Szolga Tőkés Sándor 
ősagárdi lelkész a lelkésznő szülőfaluja köszöntését 
tolmácsolta. Tóth Attila szegedi lelkész a másik szülő
föld, Szeged jókívánságait adta át. Csizmadia Pál fel
ügyelő a rákospalotaiak köszöntését tolmácsolta. Dobri 
Sándor iharosberényi és Berták Gyula vései felügyelő 
az elbocsátó gyülekezetek nevében szóltak. Szóltak fáj
dalmaikról, hogy „elveszítették” szeretett lelkészeiket, 
de megnyugvással mennek haza, mert látják, hogy jó 
helyre kerültek. Kapi Zsófia és Kapi Judit orgona- és fii- 
volaszámát hálás szívvel fogadta a gyülekezet.

Harmati Béla püspök zárta a köszöntők sorát. Szólt 
a communio sanctorumról, a szentek közösségéről, 
mely a család, a presbiterek, a teológia, a keresztyé
nek közötti együvé tartozást jelenti. Isten igéjéből új
jászületett emberekként kell élni ebben a világban.

A zárszót Tamásyné Szabó Erzsébet mondotta: „Úgy 
határoztam, hogy ma nem szólok, hiszen több mint két 
hónapja már a gyülekezetben szolgálok, sokat hallottak 
De mégis szólnom kell, hogy megköszönjek mindent, 
mindenkinek .a szeretetét. Konfirmandus igém volt: 
„Légy hű mindhalálig...” így szeretnénk férjemmel 
együtt szolgálni Istennek ebben a gyülekezetében. ”

A gyülekezeti teremben még sokáig együtt voltunk 
a megterített asztalok mellett. Köszönet kedves zug
lói Testvérek minden munkáért, szívetek szeretetéért.

Istennek legyen hála, hogy ezt a szép napot is meg
érhettük.

Szabó István

vagy akikről nyilatkoznak -  szerepe. Egyszóval válto
zik a valóság. Fontos, hogy a fiatalok halljanak az el
múlt korszakról, amennyire persze lehet, hiteles in
formációt. Az is emberi és a magam részéről humor
ral fogadom, hogy olyanok is, akik talán nem hősies
ségükkel tűntek ki az elmúlt évtizedekben, másrészt 
olyanok, akik életkoruknál fogva nem játszhattak je
lentős szerepet, most mindenáron bizonyítani kíván
ják hitvalló voltukat oly módon, hogy a „hivatalos 
egyháztól” elhatárolódnak, vagy keresik az alkalmat 
erre. Meg kell ismételnem, amit legutóbbi jelenté
semben is leírtam, egyházpolitikai értelemben ana
kronisztikus ma hitvalló magatartásról beszélni. Azért 
húztam alá az egyházpolitikai értelmet, mert legutóbb 
volt, aki úgy vélte, hogy a hitvalló magatartás örök 
igény. Ez természetesen nem vitatott. Az is érthető, 
hogy az ifjúság mindig jobban vonzódik a kritikai ma
gatartáshoz, ez kívánatos is, de az ifjúság érdekében is 
ügyelni kell a tisztességre, a tárgyilagosságra.

Mindezzel nem kellett volna ismételten foglalkoz
nom, ha az Ordass-rehabilitáció legújabb törvények 
szerinti megvalósítása után néhányan, külföldi segít
séget is igénybevéve, nem igyekeznének továbbra is 
úgy szőnyegen tartani az ügyet, hogy ez viszályt kelt
sen, megkérdőjelezze az egyházi intézkedéseket, 
ugyanakkor úgy tüntesse fel az ebben buzgolkodókat, 
mintha a püspök emlékét ápolnák. Valójában nem 
hangsúlyozható eléggé, mennyire idegen Ordass La
jos életétől és művétől az, amire felhasználják, a di
rekt politizálás, a megosztás...

Nem véletlenül kap kritikát iskolapolitikánk is oly
kor, hiszen ez volt az a pont, ahol Órdass Lajos elő
ször ismerte fel, hogy „nem”-et kell mondjon és bizo
nyosan teljességgel egyetértene azzal, hogy az iskola
ügy egyike egyházunk, illetve az Országos Egyház el
sőszámú prioritásainak. Néhányan nehezen nyugsza
nak bele abba, hogy -  többek között néhány, a szigo
rú kritikusok közé tartozó lelkész véleménye ellenére
-  már 1987-ben, a Déli Keriiletbeni beiktatás után 
azonnal megkezdték Harmati Bélával a csatát iskola
ügyben és ennek eredményeként, harminchét év után
-  1989-ben -  már ismét volt iskolánk. Ezt a -  bátran 
mondhatjuk -  ordassi iskolapolitikát folytatjuk azóta 
is. Megértem, hogy nehéz elviselni ezt azoknak, akik 
meg akaiják tagadni tőlünk ezt a legjobb értelemben 
vett folyamatosságot. Tüdőm és vállalom, hogy a do
log ennél bonyolultabb, hiszen mi vállalunk bizonyos 
kontinuitást az 1948-89-es időszakkal is és ezt a rea
litást, ezt a kettősséget nem mindenki képes, vagy 
akarja megérteni, megemészteni.

Az egyházi közélet örvendetesebb eseménye, hogy 
a korábban létesített gyógyszeralapítványunk meg
kezdte működését és még ebben a hónapban sor ke
rül az első támogatások odaítélésére.

Jelzésértékű is -  konkrét segítő jelentőségén túl -  
ez az alapítvány. Jelzi, hogy keressük az új utakat ar
ra -  megőrizve, fejlesztve, az eddigi értékeket, szere- 
tetintézményeket - ,  hogy jobban részt vállalhassunk a 
társadalom gondjainak az enyhítésében.

A cselekvés nélkül nem lenne hitele szavunknak. A 
kettőre -  egyházi álláspontra egyes kérdésekben -  és 
a cselekvő szeretet megnyilvánulásaira egyidejűleg 
van szükség.

Visszatéíve az iskolaügyre. Ebből most az elmúlt 
időszak legfontosabb, legörvendetesebb eseményét 
szeretném kiemelni, az I. Országos Pedagógus Konfe
renciánkat, amely még a várakozást meghaladóan is 
jól sikerült. Vonatkozik ez az értékes és nagy tetszés
sel fogadott előadásokra és a szakmák szerinti szek
ció-ülésekre egyaránt. Megerősödtünk abban, hogy 
szükség van ilyen rendezvényekre, a megjelentek is 
ezt fejezték ki...

Eddig is igyekeztünk a törvények betűje és szelle
me szerint eljárni, a következő időszakban az iskolák 
választott testületéinek újraalakítása jó alkalmat kínál 
arra, hogy formailag és tartalmilag egyaránt megszi
lárdítsuk a törvényes, egyben színvonalas működést, 
beleértve az Oktatási-Nevelési Bizottság tevékenysé
gét.

Egyházunkban ma egyre inkább minden összefügg 
a Zsinattal, jelentésem eddigi része is tükrözi ezt. 
Elég az Ordass-rehabilitációra, vagy az iskolatörvény
re gondolni. A Zsinaton már érvényesül egy egészsé
ges közéletiség. Fel sem tudjuk mérni, talán az utókor 
megkísérli majd ezt, hogyan szolgálta már eddig is a 
Zsinat közvetlen és közvetett hatása az egyház meg
újulását.

A Zsinat most befejező szakaszához érkezett. Egy 
éve van még arra, hogy elvégezze az egyházi törvé
nyek korszerűsítésének, az új törvénykönyv megalko
tásának a feladatát. Úgy látszik, ez reálisan megvaló
sítható.

Ehhez azonban túl kell jutni a Zsinat elé most tor
nyosuló feladaton, a területrendezésen. Az egyházi

sajtóban ez a téma már megfelelően ismertetésre ke
rült, így itt nem kívánok a részletekkel foglalkozni. 
Lényeges, hogy akár marad a jelenlegi szervezet, akár 
a három kerületes modell valamelyik változata kap 
többséget, garantált legyen az új törvények szellemé
ben megújult működés. Az utóbbi esetben pedig az 
átmenet megfelelő időtartamú legyen, biztosítva min
den részletkérdés gondos kimunkálását.

A  sajtómunka összefoglalása során a már meglévő la
pok mellett különösen az újonnan megindult -  értelmi
ségnek szóló -  CREDO című folyóiratról szólt:

„Decemberi jelentésemben számoltam be a Credo 
-  Evangélikus Műhely megindulásáról, az 1995-ös 
duplaszámmal. Örvendetesen pozitív volt a vissz
hangja már az első számnak is. Őszintén hiszem és re
mélem, hogy a néhány napon belül megjelenő 1996- 
os első szám fogadtatása hasonló lesz. Egyháznak és 
társadalomnak egyaránt üzenünk a Credo-val arról, 
hogy a legmagasabb igényességgel kívánjuk folytatni 
a történelmi lutheránus hagyományokat a mai ma
gyar szellemi és kulturális életben...

Tisztelt Országos Presbitérium! Feladataink, az
1996-os jubileumi esztendőnek előttünk álló része 
nem kevésbé ígérkezik sokoldalúnak, pezsgőnek, gaz
dagnak, mint az elmúlt félév. Nehéznek, soknak érez
zük. Valójában mégis szívünkben és gondolatainkban 
egyaránt hálásak vagyunk az Úristennek azért, hogy 
megélhettük ezt az időszakot, hogy felruházott a 
megújítás munkálásának a lehetőségével.”

*

D. dr. Harmati Béla püspök-elnök jelentését e szavak
kal kezdte:

Ritka évfordulók éve köszöntött ránk! 1996 nem
csak a millecentenárium, az ezeréves magyar iskola 
éve, hanem számunkra, evangélikusok számára Lu- 

• ther-év is. 450 éve annak, hogy Luther Márton meg
halt. Emlékezésre tehát bőven van alkalom és az év
fordulók kapcsán előre is pillantunk...

1. Egyházunk jövőképének kérdései
Az ezeréves múltra vonatkozó emlékezések, az év

fordulók nem homályosíthatják el a jövőre történő rá
kérdezést: milyen jövőképe van egyházunknak, mit 
szeretnénk elérni a következő évezredre készülve, és 
milyen feladatokat kell fölvállalni ma, hogy egyálta
lán legyen is jövőnk...

A  kicsiség és a legutóbbi évtizedek zsugorító ereje 
meglátszik gyülekezeteinken. Számos olyan korábban 
önálló lelkésszel rendelkező egyházközség, amelyik 
még az ötvenes években is önálló volt, már az új zsi
nati törvény szerinti beosztásban csak leányegyház 
vagy társult egyházközség lehet. így összesen csak 
240—250 anyaegyházközségünk van a korábban szá
mon tartott 320 helyett...

Több információra is szükség van egyházunkon be
lül. A mostani tavaszi egyházi fórumok Székesfehérvá
ron, Orosházán, Miskolcon és Bonyhádon azt a célt 
szolgálják, hogy több egyházmegye találkozzon egy
mással. Új törvényeink végrehajtása, az előttünk álló 
zsinati megbeszélések, az iskolák kérdései és eredmé
nyei, a misszió és evangélizáció szervezése és a külön
böző egyházi munkaágak problémái igénylik a tapasz
talatcserét.

Vitán felül áll az a szempont, hogy az egyházban 
mindennek, a szervezésnek és a struktúráknak, az ad
minisztrációnak és a külügyi kapcsolatoknak azt a célt 
kell szolgálni, hogy élő gyülekezetek jöjjenek létre az 
evangélium hirdetése nyomán és hitünk szeretetben 
váljék aktívvá. Embereket kell Krisztushoz közelebb 
vonnunk, hogy egymáshoz is közelebb legyenek! A 
mai társadalmi helyzetben, a huszadik és a huszon
egyedik század fordulója közeledtével nem a két vi
lágháború közötti időszak a föltétien példa egyház- 
szervezetben vagy evangélizációban, hanem meg kell 
vizsgálnunk pl. mit jelentenek új intézményeink a 
misszió számára. Hiszen régen a szülők hozták a gyer
mekeket a templomba, az egyházhoz, Istenhez, ma a 
gyermekek hozzák a szülőket. Egy-két iskolánk a 
gyermekek szülei számára is nevelést, hitünk alapele
meinek megtanítását, sokszor a felnőtt keresztelést és 
konfirmációt is jelenti.

Korai lenne még zsinati törvényeink összességéről 
képet alkotni, annyi azonban már most bizonyos, 
hogy a törvényalkotás inkább hátrafelé, a harmincas 
évek népegyházi létszáma és struktúrája felé néz, 
m in t  a jelenlegi és jövőbeli realitások felé. Erre mutat 
a kétkerületes megoldás helyett a három- vagy négy- 
kerületes adminisztráció bevezetésének javaslata...

Egyházunk cselekvési és döntési gyorsasága az ad
minisztrációs rendtől függ. A többi magyarországi 
történelmi egyházhoz viszonyítva a legegységesebb a 
legrugalmasabb, a legnagyobb egységet és döntési 
ésszerűséget fölmutató közösség vagyunk. Ez pedig 
nemcsak a viszonylagosan kis létszám javára írható, 
hanem a központosítás hozza magával. Még inkább 
lehetne majd a jövőben bizonyos egységesítést meg
valósítanunk. Hiszen ma már egy központi számító
gép segítségével, esetleg egy egyházi bankon belül.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kártyavárat építettünk, a Mami meg én.
Aztán a Zsóka benyitott, és a huzat 
összedűtötte, amit addig építettünk.
Én sírni tudtam volna, a Mami meg mosolygott...

Rohantunk a buszra, a Mami meg én.
A sofőr az orrunk előtt zárta be az ^jtót 
Én nagyot rúgtam a busz kerekébe.
Mami letette a bőröndöket és azt mondta:
„nem baj, mindjárt jön a következő”...

A látogatási idő lassan letelt a kórházban, 
én szomorúan álltam Mamikám ágya mellett.
Ő vigasztalt engem...
Istenem, szeretnék egyszer olyan lenni, 
mint a Mami!

ISTEN PARANCSOLATAI

Második parancsolat: „Ne vedd hiába Istened 
nevét!”

Ü nnepi k irakatnézés
Sokszor megdöbbenve hallom, hogy kisiskolás gye

rekek milyen csúnyán beszélnek, milyen trágár kifeje
zéseket használnak. Másoktól hallják és megtanulják. 
Talán nem is gondolnak arra, hogy sokszor Isten pa
rancsa ellen vétkeznek. Persze, sokan közületek most 
biztos azt mondják: „De hiszen én nem mondok csúnya 
szavakat, nem is ejtem ki Isten nevét káromkodva; nem 
vétkezem a második parancsolat ellen. ” Sokszor tény
leg nem is vesszük észre. Mert nem csak káromkodás
sal lehet vétkezni Isten neve ellen, hanem sok mással 
is. Figyeljetek csak ide:

Karácsony közeledtével már minden gyerek lázban 
ég. Nagy a készülődés a várva várt ünnepre. Az üzle
tek kirakatai új ruhát öltenek magukra. Mindenhol 
megjelennek a fenyőág-díszítések, a játékboltok meg
telnek új játékokkal. Ez a gyerekek igazi paradicsoma. 
Órák hosszat el tudnak álldogálni egy-egy kirakat előtt, 
csillogó szemmel gyönyörködnek, minden kirakatban 
felfedeznek valami újat. Ha így karácsony előtti kira
katnézés közben megkérdezné valaki tőlük: „mit sze
retnétek karácsonyra?” -  vagy nem tudnának válaszol
ni, vagy az egész kirakatot szeretnék. Egyszer egy ilyen 
karácsony előtti napon a trolira vártam egy játékbolt 
kirakata előtt. Mellettem két kislány, meg egy kisfiú 
állt. Nem tudtak betelni a sok szép látnivalóval. Az ar
cukra volt írva, amit gondoltak: de jó is lenne, ha mind
ez a sok játék, könyv a mi karácsonyfánk alá kerülne! 

Az ő beszélgetésükből lestem el a következőket:
-  Nézd csak, Évi, azt a szép alvóbabát! Hát nem gyö

nyörű? -  kérdi a kisebbik lány a nagyobbacskától.
-D e igen. Isteni! Milyen gyönyörű fekete haja van! De 

nézd azt a kis varrógépet. Én ilyet szeretnék karácsony
ra! A  babáimnak ezen varmám a ruhákat.

-  Ugyan, tudsz is te varmi!
-  Nem hiszed?
-  Nem!
Hosszabb vitára voltam elkészülve -  és a troli csak 

nem jött. De a kisebbik nagy bölcsen elvágta a kezdő
dő veszekedés fonalát.

-  Esküdj meg hogy tudsz varrni
-  Isten bizony!
-  Jó, akkor elhiszem.
Közben a kisfiú, rájuk sem figyelve, szinte megbű

völve nézte a kirakatban körbe-körbe száguldó villany- 
vasutat. Milyen nagyszerű dolog ez! Önműködő váltó, 
szemafor, állomás, híd, alagút, minden, amit csak el le

het képzelni. Nem is tudja magában tartani elragadta
tását: „Istenem, én még ilyen komoly villanyvasutat nem 
is láttam. Hű, de szeretnék ilyet! De Isten a tanúm, hogy 
ezt fogok kérni a keresztapámtól karácsonyra. ”

Tovább nem tudtam hallgatni őket, mert megjött a 
troli. Utazás közben elgondolkoztam a beszélgetésen. 
A szülők és a felnőttek talán nem is tudják, hogy a 
gyerekek milyen gyorsan eltanulják tőlük a rosszat. 
Az Isten neve nem arra való, hogy feleslegesen hasz
náljuk, esküdözzünk, bizonyítgassunk vele. Apróság
nak tűnik, de ezek a gyerekek többszörösen vétettek 
a második parancsolat ellen.

Használjuk inkább úgy Isten nevét, ahogyan Luther 
Márton úja a Kis Kátéban: „... hogy minden bajban 
segítségül hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük!”

JÁTÉKTÁR
Ezt a játékot lehetőleg szabadtéren játsszuk. Több 

csapat versenyezhet egymással úgy, hogy mindegyik
ből kiválasztanak egy-egy vállalkozó kedvű játékost, 
akinek bekötik a szemét. Ekkor a játékvezető a tere
pen elhelyez annyi megtalálandó tárgyat, ahány csa
pat van. Mindegyik csoporttal közli, hogy emberének 
melyik tárgyat kell megtalálnia. A csoportoknak egy 
helyben keÚ maradniuk, csak a bekötött szemű játé
kosok mozoghatnak szabadon. A versenyt indítójelre 
az egyes csoportoknak szóval kell irányítaniuk bekö
tött szemű társukat. Az a csapat nyer, amelyik először 
megszerzi a játékvezető által számára előírt tárgyat. 
Lehet úgy is nehezíteni a versenyt, hogy egy-egy cso
portnak több tárgyat is be kell gyűjtenie, esetleg meg
határozott sorrendben. Készüljetek fel ,tá, hogy jó 
nagy hangzavar lesz!

Humorzsák
Egy turista meg akarja tekinteni a templomot, de épp 

istentisztelet ideje van. A  lelkész a szószéken prédikál. 
A z idegen megszólítja az egyik hívőt:

-  Már régóta itt van? - é s  a szószékre mutat.
-  A  papunk? Igen, már tizennégy éve...
-  No akkor megvárom, most már csak be foga fe 

jezni

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

A  verset szavalni kell!
Jancsó Adrienne könyvének margójára

János evangéliumának első fejezetét, a „Logos-him- 
nuszt” olvasva, sokszor megfordult a fejemben, vajon az 
„imago Dei”, az ember „istenképűsége” nem a beszéd
ben nyilvánul-e meg? Hiszen a teremtett földi lények kö
zül egyedül az ember beszél! Teremt is ezáltal: irodalmat, 
költészetet (a legszebben csattogó fülemüle sem tud ver
set írni!), és sok minden mást, mert szó és gondolat köl
csönösen serkentik egymást.

„Kezdetben volt az Ige. ”A z isteni szó teremt. És az is
teni szent bölcsesség a „Logos" eljön a világba, hogy az 
embert visszavezesse Isten szeretetébe, az Édenbe.

A  beszéd Isten jele rajtunk. A  Logos-himnusz ilyen 
felfogása erősödött meg bennem Jancsó Andrienne Ú j
ra és ú jra című könyvének olvasása közben.

Különös emlékirat ez: nagyobbik fele kritikák moza
ikját tárja elénk (köztük az Evangélikus Életét is); az 
összegyűjtött bírálatok között szólal meg a művész, aki 
félszázadon át sajátos utat járt be: visszahozta a hazai 
pódiumokra beszéd és zene egységét. Am ikor már-már 
elterjedőben volt -  visszahatásképpen a korábbi, dekla- 
máló stílusra -  a racionális, érzelemmentes, színtelen
szürke versmondás, akkor jött Erdélyből egy fiatal leány, 
700 év magyar költészetének ismerője és szerelmese, aki 
a vers értelmét ritmuson és melódián keresztül juttatta 
érvényre; aki újra meggyőzte hallgatóit, hogy a ve rse t  
s z a v a l n i  k e l l !  (<yA költészet több, m int a természet, 
annak fölfokozása. Ha természetesen adják elő, termé
szetellenessé lesz, épp a természetesség által”.) A  vers fo 
lyamat is, a benne lüktető érzelmi változások sodrát 
percről percre érzékeltetni kell. tiA  beszéd-dallam és a 
gondolat-ritmus együttesen és szétválaszthatatlanul jele
nik meg a költő lelkében és a versmondó szavaiban. ” 
Ha a versmondó igazi művész. Jancsó Adrienne való
ban az: a vers szavait a zene forrásában füröszti.

E z az erdélyi fiatal leány, akire már Móricz Zsigmond 
felfigyelt egy hajdani könyvnapon, szülőföldjéről a feny
vesek levegőjét, a hegyi források kristálytiszta üzenetét 
hozza: a népköltészetet, és valóságos mozgalmat teremt

ezzel. Ki hinné, hogy a technika századában majdhogy
nem ama régi Déryné módján vitte a magyar költészet 
üzenetét, ahova csak hívták. Távoli falvakba, művelő
dési házakba, könyvtárakba, színházakba, klubokba. 
Nem kérdezte, 80 ember hallgatja-e vagy ezer, de vitte a 
felemelő, vigasztaló, sirató szót gondterhelt, aggodal
mas, keserves lelkeknek. A hol ő  megszólalt, a tagadó is 
elhitte, hogy „kezdetben volt az Ige. ” Sok egyházi szere- 
tetvendégség is belefért az ő  fellépéseinek sorába, mégpe
dig azokban az évtizedekben, amelyekben -  hol a fővá
rosban, hol vidéken -  többször lépett föl, mint ahány 
napja volt az esztendőnek. (Az 1960-as évek közepe tá
ján, egy Szabolcs megyei riport-utamon az egyik nyíregy
házi szállodában futottunk össze. Helyszűke lévén, öt
ágyas szobában kaptunk szállást, és hajnalban már a 
szenesvödröket csörgette fejünk felett a fűtő. De jó l is tet
te! Bemelegedett a cserépkályha, mire megszólalt az éb
resztőóra.)

A  Gondviselés különös ajándékaképpen a két ragyo
gó erdélyi tehetség -  J a n c s ó  A d r i e n n e  és T ö r ö k  
E rzs i  -  otthoni ismeretsége itteni barátságban folyta
tódott. Balladaestjeiket évtizedek múltán sem lehet elfe
lejteni. Hamarosan csatlakozott hozzájuk az azóta vi
rágba szökkent ifjú reménység Faragó L a u r a ;  
majd mindhárman új forrásra leltek az archaikus népi 
imádságokat utolsó percben megmentő E r d é l y i  
Z s u z s a n n a  gyűjtésében.

Jancsó Adrienne ébresztett rá sokakat, hogy a népköl
tészet akkor is zene, ha nem éneklik, hanem mondják. 
(Kemény Zsigmond állította volt, hogy a balladák két 
soráért egész irodalmi munkásságát odaadná. Kosztolá
nyi pedig úgy vélte, hogy a vers a könyvben néma halott. 
Papírsírjából a szavalóművész szabadítja ki.)

A  művésznő már ritkán lép föl, szűk körben, szinte ti
tokban. Utolsó nagy erőfeszítése a Vers és Dal a Várban 
című sorozat megrendezése volt. 1985-től kezdve öt éven 
át hangzott a vers és a dal a Kodály Intézetben. Jancsó 
Adrienne tervezte a műsorokat, hozta össze a művészeket

B izottság  
a gyerm ekm unka  

irányítására
Az Ifjúsági Bizottság önálló al

bizottságként megalapította a 
Gyermek Bizottságot, amely a 
konfirmáció alatti korosztállyal 
szeretne foglalkozni. Ennek veze
tését Győri Gábor orosházi lelkész 
vállalta. A bizottság meghívott tag
jai: Börönte Márta lelkész, ifi. 
Cselovszky Ferenc lelkész, Fényes 
Judit hitoktató, Hammersberg 
Ganczstuckh Júlia teológus, Rutay- 
né Tóbiás Ibolya tanítónő, Zászka- 
liczky Dóra óvónő.

Hosszútávú elképzeléseink kö
zött szerepelnek:

-  vasárnapi iskolai segédanya
gok és gyermekénekek összegyűj
tése

-  regionális, helyi vetélkedők és 
gyermektáborok támogatása, szer
vezése.

. A  fent említett területek össze
fogására és koordinálására az Or
szágos Egyház Csoszánszky Már
tát alkamazta.

Olyan központot szeretnénk lét
rehozni, ahol lehetőség nyílik a kü
lönféle eszközök kölcsönzésére. 
Kéijük testvéreinket, hogy ha „fe
lesleges” segédanyaggal rendel
keznek vagy tapasztalataikat sze
retnék megosztani velünk, küldjék 
el és bizalommal forduljanak mun
katársunkhoz.

Az idei gyermektáborokat se
gédanyagokkal szeretnénk támo
gatni (pl. kézikönyv, papír, írószer 
3tb.)

Kéijük a táborszervezőket, hogy 
- amennyiben igényük van segéd
anyagra -  a visszajelzésben tüntes
sék fel: hol lesz a tábor, hány sze- 
nély részére, milyen korosztály
iak, mi a tábor jellege, kik a 
segítők, hány éve működik, milyen 
gényük van?

A leveleket az alábbi címre kér- 
ük 1996. június 14-ig: Magyaror
szági Evangélikus Egyház Ifjúsági 
Bizottság Gyermek Bizottsága 
Csoszánszky Márta 1085 Buda
pest, Üllői út 24.

FUVOSTABOR!!!
Kismányokon idén is 

megrendezzük 
az Országos Evangélikus 

Fúvóstábort 
1996. július 25-től 

augusztus 4-ig.
Jelentkezni lehet június 25-ig: 

Johann Gyula lelkész, 
7100 Szekszárd, Luther tér 1. 

címén.

Pályázati eredm ényhirdetés

elbtrá lta “ .ny% ®  k é n lím  összesen 1 1 2 3  0 0 0 ,- F t érkezett be, m íg  a szétoszt-
adott _  F tv o it örvendetesen állapítható meg, hogy évről évre nö-
ható ófszegcsakSSO  000 konferenciák szám a, az is észrevehető, hogy a

plüekezefek támogatása is egyre nő Ezek után a bírálók el- 
„saját forrás vagy & hogy segítség nélkül a program meg-

tudta értékelni a nem  a kiírásnak m egfelelő igényeket.

Pályázó neve

Apostagi Evangélikus If
júság
Bakonycsernyei Evangéli
kus Ifjúság
Bakonyszentlászlói Evan
gélikus Egyházközség 
Budahegyvidéki Ev. Gyűl. 
Ifjúsági C
Budahegyvidéki Ifjúsági 
Ének- és Zenekar 
Csepeli Evangélikus Egy
házközség
Dabas-Gyóni Evangélikus 
Ifjúság
Dunaújvárosi Ev. Ifjúság

Város

Apostag

Bakonycsemye

Bakony-
szentlászló
Budapest

Budapest

Budapest

Dabas-Gyón

Kisapostag

Pályázati cél

Ifjúsági tábor szervezése.

Nyári -  testvérgyülekezeti 
tábor támogatása 
Ifjúsági hittanos gyülekezeti 
csendeshét
Nyári ifjúsági tábor anyagi 
támogatása
Ifjúsági és egyházzenei tá
bor anyagi támogatása 
Ifjúsági konferencia

Táborozási támogatás

A májusban felszentelendő 
új Ev. Centrumban egy-

Támo-
gatás

15 000,-

10 000,-

15 000,-

10 000,-

10 000,-

10 000,-

10 000,-

konferencia első alkalmára 
támogatás 5000,-

Evangélikus Egyház Ifjú
sági Szervez. Kisapostag

Kisapostag Nyári hétvégi konferencia 

Nyári egyházzenei tábor
5000,-

Fejér-Komáromi Egyház Bakony-
megye Zenei Szak- szombathely megrendezése 10 000,-
Fejér-Komáromi Evangé Tatabánya I. Megyei Zenei Tábor
likus Egyházmegye Nagyvelegen 10 000,-
Fejér-Komáromi Evangé Tatabánya Megyei ifjúsági tábor támo
likus Egyházmegye gatása 20 000,-
Gyönk és Környéke Evan Gyönk A gyülekezet hittan- és ifjú
gélikus Gyülekezet sági táborának támogatása 20 000,-
HAJTÁS Nagysimonyi Szélrózsára utazás 10 000,-
Kelenföldi Ev. Énekkar Budapest Énekkaros ifjúsági tábor 

Kalaznón. 10 000,-
Kiskunhalasi Evangélikus Kiskunhalas Nyári ifjúsági táborozáshoz
Ifjúsági Közösség anyagi támogatás 10 000,-
Kondorosi Evangélikus Kondoros Ten-Sing csoport erdélyi
Egyházközség utazása 10 000,-
Kondorosi Evangélikus 
Egyházközség

Kondoros Kis Ten-Sing csendeshete 
Telekgerendáson (közösség- 
építés, továbbképzést) 10 000,-

Kondorosi Evangélikus' Kondoros Konfirmandusok táborozá
Egyházközség sa (előkészítő) 3600,-
Középhalmi Ev. Misszió 
Szarvas

Szarvas Kezdő csoportok beindítása
10 000,-

Miskolci Evangélikus Egy
házközség

Miskolc Ifjúsági tábor szervezése
15 000,-

Mustármag Győr Fogyóeszköz 4 táborra 8000, -
Nyírszőllősi Evangélikus 
Ifjúság

Nyíregyháza Nyári csendeshét szervezése
10 000,-

Pápai Evangélikus Egy Pápa Zenei tábor (a kántorképzés
házközség segítése) 10 000,-
Pest megyei Ifjúság Aszód Nyári ifjúsági csendeshét 

anyagi támogatása 20 000,-
Sárszentlőrinci Ev. Gyüle Sárszentlőrinc Kismányoki tábor megvaló
kezet sítása 20 000,-
Somlószőlősi Evangélikus Somlószőlős Ált. iskolások és gimnazis 1
Ifjúság ták részére csendeshét meg

szervezése 20 000,-
Súri Evangélikus Ifjúság Bakonycsemye Nyári táborozás támogatása iq 000,-
Tengelici Evangélikus Tengelic Gyermekek táboroztatása
Egyházközség 
Uraiújfalusi Evangélikus Uraiújfalu If júsági csendeshét Vas me

10 000,-

Egyházközség gyéből Nagybörzsönybe uta
zási támogatás 15 000,-

és a termet mindig megtöltő közönséget. Hangozna a vers 
meg a dal talán még most is, ám betelt rajta a születő ka
pitalizmus átka: hiába a telt ház, fűtésre, világításra sem 
elég a jegyek ára, ha meg felemelik, üres lesz a ház, mert 
sajnos azok kedvelik a verset, akik nem gazdagok.

A  vers szerelmese azonban találékony és fáradhatat
lan: ha elhalkul a szó, könyvet szerkeszt. Nem a maga 
megörökítésére, hanem a vers dicséretére, az elröppenő 
pillanat megállítására, no meg a kor ábrázolására, 
amelyben mégis, mégis, mindennek ellenére élt és ékesen 
szólt a költészet. Mert élt köztünk az Ige, az igaz művé
szetben is jelenlevő.

Bozóky Éva

A műveltség és a kultúra 
legyen mindenkié!

-  125 éve halt meg Eötvös József -

Jelenünkben természetes, megszokott látvány az olvasás. 
Egyre inkább művelődő, tanuló néppé leszünk.

Sokan és sokat küzdöttek azért, hogy ilyen  néppé legyünk, 
ahol eltűnnek, vagy egyre kisebb méretűre csökkennek a mű
veltségen és kulturális különbségek is, az emberek között!

Ennek a nehéz, de szép programnak a munkása volt 
E ö tv ö s  Jó z se f .

Eötvös József (1813-1871) főúri családból származott; 
az egyetemet itthon, Pesten végezte. A  30-as években külföl
di utazáson személyesen is megismerte a liberalizmust, a 
polgári fejlődést.

Hazatérése után a politikai életben a főrendi ellenzék 
egyik vezére lett. Reformok útján törekedett a feudalizmus 
felszámolására, de az összbirodalmi érdekek megsértése nél
kül. Részt vett a 40-es évek nevelési törekvéseiben. A polgá
ri forradalom megteremtette a lehetőséget a kultúrpolitika 
korszerű átalakítására. Az első felelős magyar kormányban 
a közoktatásügy minisztere lett. A megmozdult társadalom 
is az elmaradott köznevelés megjavítására törekedett, külö
nösen a pedagógusok és a diákok, mint akik legközvetleneb
bül voltak érintettek a kérdésben.

A szabadságharc kitörésekor elhagyta az országot, mert a 
fegyveres harcot már helytelenítette. Az abszolutizmus ide
jén jelentős szépirodalmi műveket írt, de az abszolutizmus 
ellen foglalt állást!

A kiegyezés után ismét közoktatásügyi miniszter volt, és 
tovább küzdött a népoktatás kötelező bevezetéséért.

Szerinte a nemzet gazdagsága, jövője attól függ hogy mi
lyen kulturális szintet ér el, és ezért a műveltségnek nevelés 
útján történő terjesztésétől várta a haza jövőjének felvirágzá
sát. Az emberek közti osztálykülönbségnek oka is a művelt
ségbeli különbség tehát: az osztálykülönbség megszüntetésé
nek útja is a nevelés. A művelődés, a nevelés tehát központi 
helyet foglalt el elképzelésében: a társadalmi átalakítás egye
düli eszközének tekintette, amely helyettesíti a forradalmat.

A  közoktatáspolitikában különleges fontosságot tulajdo
nított a népoktatásnak. Közoktatáspolitikájának alapja: a 
világi oktatás megteremtése, az egyházi oktatás megléte mel
lett! Szerinte a nevelésről vaió gondoskodás alapvetően az 
állam feladata, ezért kötelessége és joga van előírni a tankö
telezettséget, iskolai adót kivetni, és az iskolára felügyelni. 
Elismerte a szülők jogait is a nevelésben.

Miniszteri működése során megszervezte a minisztériu
mot, felépítését, ügyrendjét, azután fel akarta mérni a köz
oktatás valóságos helyzetét, de közben sok nehézséggel talál
kozott.

Első nagyobb reformja a népiskolai törvényjavaslat volt, 
amelyet még 1848 végén nyújtott be az országgyűlésnek Ez 
a javaslata törvényerőre akarta emelni a népoktatás polgári 
jellegű átalakítását, mindazokat a követelményeket, ame
lyeket legjobbjaink követeltek a megelőző korszakokban.

Eötvösnek csak 1867 után sikerült kiépítenie a népisko
lák közigazgatási szervezetét, az állami szakfelügyeletet, a 
megyei iskolatanácsokat, és a községi iskolaszékeket. Kidol
goztatta a tanterveket, tankönyveket, vezérkönyveket íratott 
a pedagógusok számára, és mindezeket a nemzetiségek 
nyelvén is kiadatta.
I Eötvös József célkitűzése az volt, hogy a műveltség és kul

túra legyen mindenkié!
Amikor iskoláinknak a nemzet fejlődésében betöltött 

szolgálatára gondolunk, nem feledkezhetünk meg Eötvös 
József személyéről és munkásságáról sem >

B.B.



ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
(Folytatás az 1. oldalról)

minden egyházi testület közötti pénzügyi művelet el
végezhető lenne és ezzel időt, kezelési költséget 
munkaerőt takaríthatnánk meg. A zsinaton' elhang
zott egyszer egy elhamarkodott hozzászólásban, hogy 
a jelenlegi adminisztratív hatalmi központokat, értsd 
a püspöki hivatalokat és az országos egyházi irodákat 
meg kell szüntetni és helyette decentralizált vezetésre 
kell törekedni az egyházban. Bizonyos vagyok benne, 
hogy ma elegendő decentralizáció található egyhá
zunkban és ez növekedőben van...

2. Az evangelizácio es misszió személyi feltételeinek
javítása
Elfogadott zsinati törvényeink végrehajtásához, de 

egyházi jövőképének egészéhez is tartozik a követke
ző javaslat, amelyet az Országos Missziói Bizottsággal 
együtt terjesztünk a Presbitérium elé.

Javasoljuk, hogy 1996. június 1-től egy évi időre bíz
za meg az Országos Presbitérium a Déli Egyházkerü
letből^ Gáncs Péter nagytarcsai lelkészt és az Északi 
Egyházkerületből Verrasztó János Budapest-Káposz- 
tásmegyeri missziói lelkészt evangélizációs és missziói 
lelkészként meglévő feladataik mellett az országos 
evangélizációs és missziói munka szervezésével és irá
nyításával. Munkájukat az Országos Missziói Bizott
ság tagjai és az egyházmegyei evangélizációs és 
missziói lelkészek segítik. A munka anyagi és techni
kai feltételeiről az Országos Egyház költségvetése 
gondoskodik az Országos Elnökség rendelkezései 
szerint. Irodáról az Üllői úti épületben gondosko
dunk. Az egyéves szolgálati idő elteltével vizsgálja 
meg az Országos Missziói Bizottság és az Országos 
Presbitérium, milyen intézkedések meghozatalára 
lesz szükség a munkával kapcsolatban személyi és ad
minisztrációs téren.

3. Egyház és állam
Be kell számolnom arról, hogy 1995. december 6- 

án a négy iskolafenntartó felekezet levélben fordult 
Fodor Gábor miniszterhez. Kértük, hogy az egyházi is
kolák számára a minisztériummal 20 évre megkötött 
közoktatási megállapodások szerinti állami támoga
tást a kétoldalú polgárjogi szerződések értelmében a 
mindenképpen járó normatív támogatáson felül fo
lyósítsák az egyházi iskoláknak.

Levelünkre 1996. március 20-ig nem érkezett vá
lasz, ezért a négy felekezet vezetői újra levelet írtak, 
most már a miniszterelnöknek. Kértük, hogy szerez
zen érvényt kormányfőként a minisztériummal kötött 
szerződéseknek. A miniszterelnök a kérés teljesítését 
ígérte. Azonban mind a mai napig semmiféle intézke
dés nem történt.

Ez a helyzet azt jelenti, hogy ez évben csupán a kö
vetkező tanév kezdetéig, szeptember-októberig ele
gendő az egyház iskolák számára az anyagi fedezet,

Egyházunk arra kényszerül a többi egyházhoz hason
lóan, hogy a tatarozásra és a felújításra szánt össze
gekből és a hitéleti támogatásból fizesse az iskoláknál 
felbukkanó hiányokat.

Ugyanezen a napon, március 20-án kérte a négy fe
lekezet a miniszterelnököt arra, hogy 1991. évi 
XXXII. sz. törvény módosításánál a kormány érvé
nyesítse a miniszterelnökkel 1995. május 31-én tör
tént közös megegyezést, vágyik:

-  az egyházi ingatlanokért kért pénzbeli kártalaní
tást 2011-ig,

-  a természetben igényelt ingatlanokat pedig 2001-
ig
biztosítsa a korábbi egyházi tulajdonosok részére. A 
pénzbeli kártalanításnak a megállapodás szerint kö
vetnie kell a mindenkori inflációs emelkedést...

4. Intézményeink és gyülekezeteink
Néhány gondolatot hadd mondjak el azokkal a kér

désekkel kapcsolatban, melyek a legutóbbi néhány 
„gyülekezeti átvilágítás” kapcsán jöttek elő. Néhány 
gyülekezetünkben ugyanis az egyházi intézmények, 
iskolák, szeretetotthonok, kollégiumok visszakérése 
és egyházi újraindítása „átvilágítás” megtartását tette 
szükségessé. Ilyen volt korábban Aszód, Kőszeg, Szar
vas, majd újabban Sopron és Orosháza megláto
gatása...

Intézményeink kulcskérdésének érzem a jövő út
ján, mennyire tudnak egy-egy helyi gyülekezet intéz
ményei is és nem csupán a Diakónia Osztály, vagy az 
egyházi oktatási intézmények egy darabja lenni. Ha 
ugyanis pl. egy-egy gimnázium elszakad a gyülekezet
től és függetleníteni akarja magát az egyháztól is, mi
féle létjogosultsága van akkor mint evangélikus gim
náziumnak!

5. Teológiai-etikai bizottságunk feladatai
Előző presbiteri ülések alkalmával foglalkoztunk 

már a létrehozott teológiai-etikai bizottsággal. A bi
zottság alcsoportokban három problémakörben vé
gez majd tanulmányi munkát: a) egyház-társadalom- 
közélet, b) család-házasság-válás-születésszabályozás, 
c) homoszexualitás. Mindhárom terület fontosságáról 
maguk a témamegjelölések is beszélnek. Az előzőhöz 
tartozna az új alkotmány tervezetének vizsgálata is. 
Különösen is időszerűvé teszi a bizottsági munkát az 
a parlamenti törvényjavaslat, amelyik megengedi az 
egyneműek élettársi közösségének törvényesítését.

Jelentésem végén megköszönöm országos felügye
lőnknek, az elnökségnek, az országos tisztségviselők
nek, az adminisztráció munkatársainak az elmúlt idő
szak munkáját. Isten áldását kérem egyházunkra a 
Luther emlékévben nagy reformátorunk számára 
olyan fontos igével: „Isten a mi oltalmunk és erőssé
günk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. ” (Zsol
tárok 46,2)

Evangélikus Élet 1996. június 9.

H ittan tanár-képzés Nyíregyházán
A z alábbi sorok elsősorban a jövőre érettségiző, vagy továbbtanulási lehe

tőségeikről egyéb okokból gondolkodó fiatalok érdeklődésére tarthatnak 
számot, hiszen országos beiskolázású, nappali tagozatos főiskolai hittanta
nár-képzés a téma.

Múlt év őszén Laborczi Géza 
igazgató-lelkész kezdeményezésé
re az a kérés jutott el dr. Reuss 
András rektorhoz, hogy az Evan
gélikus Hittudományi Égyetem ál
lapodjon meg a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolával hitoktatói 
szak kihelyezéséről. A szeptember 
26-án kelt levelet Magyar László 
kertvárosi és Győrfi Mihály nyír- 
szőlősi lelkészek is aláírták. 
Ugyanezen a napon dr. Székely Gá
bort, a Nyíregyházi Tanárképző fő
igazgatóját is fölkereste a „kül
döttség”. Tárgyalásuk eredmény
nyel járt, a javaslat kedvező fogad
tatásban részesült. Október 19-én 
megérkezett dr. Reuss András le
vele is. Ebben a Teológia részéről 
kifejezte készségét és támogatását. 
Egyben megbízta Laborczi Gézát 
az előkészítő munkák elvégzésé
vel, aki még aznap elkészítette a 
Megállapodás tervezetét, amelyet

véleményezésre elküldött a Teoló
giai Akadémiának. Másnap újabb 
tárgyalásra került sor a főigazgató
val, melyen megbeszélték a tanul
mányi terv fontosabb részleteit.

A  főigazgató meghívására La
borczi Géza és Bartha István részt 
vettek a Főiskola Vezetőségének 
október 31-én tartott ülésén, mely 
egyhangúlag támogatta a tervet. 
Ez a fogadtatás előrevetítette a 
Főiskolai Tanács november 21-én 
tartott ülésének határozatát is.

További egyeztetések, és az 
„utolsó simítások” elvégzése után 
1996. február 26-án, hétfőn ünne
pélyes keretek közt került sor dr. 
Reuss András rektor és dr. Székely 
Gábor főigazgató aláírásával az 
Együttműködési Megállapodás 
megkötésére. Az alkalmon jelen 
volt dr. Szabóhé Mátrai Marianna, 
a Gyakorlati Intézet igazgatója is, 
valamint a sajtó több képviselője.

A Megállapodás szerint magyar-, 
történelem-, vagy énekszakra jelent
kezők választhatják másodikként az 
evangélikus hittantanári szakot. Az 
érdeklődés figyelembevételével és 
az első év tapasztalatai után bőví
teni kívánják a választható szak
párok körét. Elsősorban a nyelv
szakokkal történő párosítás látszik 
kívánatosnak. Az oktatást helyi 
lelkészek és főiskolai tanárok vég
zik majd, és tervezik vendégelő
adók bevonását is. A négyéves 
képzés során tanulmányaikat 
eredményesen végző hallgatók 
zárószigorlatát és diplomáját a 
Hittudományi Egyetem jogosult 
hitelesíteni. Másik szakjukról a 
Főiskolától kapják oklevelüket a 
végzősök.

A most következő tanévre a ha
táridő lejártáig tizenöten adták be 
jelentkezésüket az új szakra. A jú
niusban és júliusban tartandó 
írásbelik és szóbelik bizonyára a 
debütáló felvételiztetők számára 
is komoly vizsgát jelentenek 
majd.

ops

Em lékeim  Szteh lo M átyásról

1996. május 3—5-ig Mezőberény- 
ben az I. Kerületi Evangélikus 
Egyházközség, a Német Kisebbsé
gi Önkormányzat, valamint a Né
met Hagyományápoló Egyesület a 
helyi németek kitelepítésének 50. 
évfordulója alkalmából megemlé
kezést rendezett. A  megemléke
zésre testvérvárosunkból, Münsin- 
genből háromtagú küldöttség ér
kezett, Walter Ruopp alpolgármes
ter, Hartmut Soland evangélikus 
lelkész és Kari Pfleiderer frakcióve
zető személyében.

Öt évtizeddel ezelőtt, 1946 má
jusában egyeseket német nevük 
miatt oroszországi kényszermun
kára hurcoltak, másokat Németor
szágba telepítettek ki. A kitelepí
tett herényi németség jelentős ré
sze jelenleg Stuttgart környékén, 
Esslingen megyében él.

A  háromnapos megemlékezés 
az I. Kerületi Evangélikus Temp
lomban hangversennyel vette kez
detét, ahol a helyi művészek mel
lett fellépett a Villányi Ifjúsági 
Énekkar is. A hangverseny reper
toárjában komolyzenei, klasszikus 
művek és könnyed hangvételű né
met népdalok szerepeltek. Más
nap kirándultunk az elszármazot
takkal és gyülekezeti tagjainkkal a 
Szarvasi Arborétumba, majd talál
koztunk a gyomai evangélikusok
kal. A gyomai németség életéről és 
a kitelepítés helyi vonatkozású 
eseményeiről a gyülekezet fel
ügyelője számolt be. A nap Német 
Esttel folytatódott, ahol dr. Kugler 
József előadást tartott a herényi 
németség történetéről. Pangert Mi
hály pedig a kitelepítettek nevében 
szólt, felelevenítve a múlt tragikus 
és fájdalmas emlékeit. A  megem
lékezés emlékező úrvacsorái isten- 
tisztelettel zárult, Hartmut Soland 
és Bácskai Károly evangélikus lel
készek szolgálatával.

A németség kitelepítése Ma
gyarország történelmének sötét 
időszaka. A potsdami határozat 
értelmében a magyar kormány 
1945. decemberében döntött a 
magyarországi németek kitelepíté
séről. Az akkori miniszterek véle
ménye szerint soha jobb alkalom 
nem adódott a németségtől való 
megszabadulásra. Ezzel az elhatá-

E m lékeztünk ...
rozással eleget tettek a Szövetsé
ges Ellenőrző Bizottság elvárásai
nak, ugyanakkor ez a döntés a né
metek százezreit sújtotta. Szülő
földjüktől, otthonuktól, vagyonuk
tól megfosztva indultak az isme
retlenbe. A  költőnő Margit Pflag- 
ner így ír: „Dies war unser Haus. Es 
bleibt und wir gehen. Der Wagen 
steht vor dem Tor. ” -  „Ez volt a mi

házunk. Ez itt marad és mi me
gyünk. A kocsi a kapu előtt áll.” 

Az új hazában nehéz körülmé
nyek között, szorgalmas munká
val új életet kezdtek, biztos eg
zisztenciát teremtettek, azonban 
még mindig honvággyal gondol
nak vissza hazájukra, Magyaror
szágra.

Vári Krisztina

1944. december 6-án bombázták 
először Sopront. Három teológus, 
akik Sopronban rekedtek külön
böző okokból, családunkhoz csat
lakozott. Velünk élték át a háború 
utolsó hónapjait. Együtt szalad
tunk a Teológus Otthon óvóhelyé
re, majd egy belvárosi bérház pin
céje volt otthonunk néhány hétig. 
Muntag Andor, Sztehlo Mátyás és 
Terray László segített szüleimnek 
a mindennapok nehézségeinek, a 
már ötgyermekessé nőtt családunk 
gondjainak elviselésében. Cseré
ben -  úgy érzem -  otthonra talál
tak nálunk. Matyi -  Kassáról ér
kezve -  néha a legnagyobb nehéz
ségek közepette hazalátogatott, 
ahol szülei és négy fiútestvére vár
ta aggódva. A teológia elvégzése 
után többek közt Békéscsabán 
szolgált, majd hosszú ideig Sám- 
sonházán szlovák gyülekezet lelké
sze volt. Szolgálata vége felé Bük- ’ 

- xe került. Innen ment nyugdíjba." 
Amikor utoljára találkoztam vele 
egy évvel ezelőtt a Sztehlo-ünnep- 
ségen a budavári templomban, el
mondta nekem, hogy nagyon be
teg, de ezt elkészültén vállalja.

Most április 30-án kaptam a hírt 
a május 2-i temetésről. Úgy érez
tem, részt kell vennem ezen a bú
csúztatáson.

Felesége elmondta az utolsó na
pok történetét. Matyi csendben, 
szó nélkül élte át élete utolsó óráit

Te is m ás vagy, én is m ás vagyok
-  de ez egyáltalán nem  baj -

„Te is más vagy. Te sem vagy m ás” -  napjaink 
másság-kultuszának jelszava ez. Mindenhol plaká
tokat láthatunk, reklámokat hallhatunk és olvasha
tunk, amelyek a különböző „másságokat” propagál
ják, és fölszólítanak bennünket: „Tégy a gyűlölet el
len!”

Először nem értettem pontosan, mi ellen, hogyan 
és mit kellene tennem. Magamban nem éreztem gyű
löletet semmiféle másság ellen, függetlenül attól, 
hogy egyetérteni sem tudok azzal, hogy valakit csupán 
azért kellene tisztelnem, mert mondjuk homoszexuá
lis. De azzal sem értek egyet, hogy bárkit is el kellene 
ítélni amiatt, mert máshogyan gondolkodik, másho
gyan él, vagy éppen más színű bőrrel született. Tény
nek vettem, hogy minden ember különbözik a másik
tól, de azért leözös is van minden emberben, s azt gon
doltam, nem is kell ezzel ennél többet foglalkozni. 
Utóbb azonban már annyit sulykolták a média min
den formáján keresztül ezt a „másság-ügyet”, hogy 
kezdtem intoleráns lenni. Mármint azokkal szemben, 
akik intoleránsnak és gyűlölködőnek kiáltanak ki, 
mert más a véleményem, mint az övéké.

De nézzük csak, kik is azok a „mások”: végsősoron 
mindenki, aki nem olyan, mint én. Vagyis más a bőr
színe, vallása, származása. Vagy más a véleménye a vi
lág dolgairól. S amióta létezik a másság, azóta vannak 
olyan emberek is, akiknek ez nem tetszik, s ezt kifeje
zésre is juttatták. A történelem és a napi politika nem 
más, mint különböző függetlenségi, vallási, nemzeti
ségi, emancipációs mozgalmak megmozdulásainak 
vagy háborúinak sora. Meggyőződésem, hogy az embe
rek bármilyen szempontból való diszkriminációja hely
telen. De ha már annyira emlegetjük a másságot, arról 
se feledkezzünk el, hogy másság és másság között is 
óriási különbségek lehetnek és vannak is. Nem jó, ha 
a különbségeket egy fogalom alatt összemossuk.

Vegyük példának azt, hogy az emberek a Föld kü
lönböző tájain különböző bőrszínnel jönnek a világra. 
A sötétbőrűeket a több pigment védi az erős napsü
téstől, ez egyszerűen a természeti adottságokhoz való 
alkalmazkodás eredménye. így ez természetes, vagyis 
a természettel összhangban álló. A homoszexualitás 
azonban nem tartozik ebbe a kategóriába. A Biblia 
tanítása szerint az egyneműek szerelme az Isten rend
je ellen való: „Megteremtette Isten az embert a maga

képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé 
teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta ne
kik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és- 
hódítsátok meg a földet. ” (lM óz 1,27.) „Férfival ne hálj 
úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az. ” 
(3Móz 18,22.)

A Rómaiakhoz írt levelében Pál apostol nagyon 
szigorúan írt erről a kérdésről: „Mint ahogy asszonya
ik felcserélték a természetes érintkezést a természetelle
nessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel va
ló természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fe l 
kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el 
is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.” 
(Róm 1,26-27.) Ezért nem értem, miért kellene a vi
lág legtermészetesebb dolgának tartanom az egyne
műek szerelmét vagy éppen házasságát. S azt még ke
vésbé értem, miért küld a Művelődési Minisztérium a 
homoszexualitást, mint a másság egyik természetes 
megnyilvánulási formáját bemutató -  vagy éppen pro
pagáló? -  plakátokat az ország összes középiskolájá
ba. S ha manapság valakinek fenntartásai vannak a• 
homoszexualitással kapcsolatban, azt ma intoleráns
nak és gyűlölködőnek bélyegzik meg.

Az azonos neműek szexuális kapcsolata nem te
kinthető természetesnek, s ezért nem fogadható el 
annak bármilyen formában való „reklámozása” sem, 
főleg nem a fiatalok között, azt sugallva ezzel nekik, 
hogy a szerelemnek csupán egy másik fajtájával is
mertetik meg őket, hiszen „így is lehet”...

Hibának tartom, ha a különböző különbözőségeket 
a „másság” címszó alatt összemossuk, mert így a na
gyon is lényeges eltéréseket tüntetjük el. S hiba meg
bélyegezni azokat, akik nem tudják elfogadni a ter
mészettel és Isten törvényével ellenkező dolgokat. 
Ezeknek az embereknek más a véleményük, mégsem 
hirdetnek harcot azok ellen, akik mások, mint ők, 
vagyis nem úgy gondolkodnak és élnek, mint ők. El 
kellene gondolkodniuk a „másság-kampány” kitalá
lóinak is, akik reklámhadjáratukkal bizony harcot in
dítottak a „máshogyan mások” ellen: hogy nem gyű
löletkeltés és gyűlölködés-e az, hogy intoleránsnak és 
gyűlölködőnek bélyegzik meg azokat, akik nem egy 
véleményen vannak velük. Mert -  ugye -  a toleranciá
nak mindkét oldalon működnie kellene...

SA.

családja körében. Felesége és leá
nya csendes éneke, a „Megyek már 
ó, Uram... ” hangjai mellett léleg
zett utolsókat, távozott Urához. 70 
évet élt. Felesége, három gyerme
ke, menye, veje, öt unokája, négy 
fiútestvére, sógora, sógornői mel
lett sok-sok ismerőse, lelkésztársa, 
a volt sámsonházi és büki gyüleke
zete gyászolja.

A ravatalt a büki temetőben, 
sok-sok virág borította. Kérésére 
Ittzés János kőszegi lelkész hirdet
te az igét. „Nekem az élet Krisztus,

a meghalás nyereség" (Fii 1,21) 
alapján. Búcsúzott Tőle Zügn Ta
más esperes és Schermann Gábor 
sárvári lelkész is.

Kívánságára -  koszorúmegvál
tás címen -  a Sztehlo Gábor Gyer
mek és ifjúságmentő Alapítványra 
lehetett befizetni a kihelyezett 
perselybe.

Szomorú szívvel búcsúzunk, de 
az ébredési idők egyik énekének 
soraival: „Isten velünk! Viszontlá
tásra!

B oronkayné Sólyom Ju lian n a

Május 29-én sajtótájékoztató volt az Országos Egyház Üllői úti székházában. Ezen 
hangzottak el az alábbiak, született meg ez a tájékoztatás.

Polgárok vagyunk és nem alattvalók!
Evangélikus városalapítók „hajléktalan” általános iskolával?

1996. január 29-éri, hétfőn Nyíregyháza 
város Közgyűlése a. szülők, és _a tan testű-., 
let véleményére hivatkozva elutasította 
Egyházközségünk igényét, mely szerint az 
1991. évi XXXn törvény hatálya alá tarto- 

.zó volt tulajdonát a 4-es számú általános 
iskoláit funkciójával együtt visszakérte.

1996. áprilisában új helyzet állt elő. Az 
Önkormányzat által kívánt S-ös számú ál
talános iskola tantestülete és a szülők 
írásban kérték az Evangélikus Egyház- 
községet, hogy vegye át az iskolát további 
m űködtetésre. Ennek értelm ében 1996. 
április 22-én az Egyházközség Elnöksége 
levélben fordult Csabai Lászlóné polgár- 
mester asszonyhoz, amelyben egyeztető 
tárgyalások megkezdését javasolta, kife
jezve azon készségét, hogy megfelelő fel
tételekkel vállalja az iskola átvételét. A 
levelet válaszra sem méltatva, 1996. m á
ju s 6-án az Önkormányzat az 5-ös iskolát 
megszüntette, ugyancsak figyelmen kívül 
hagyva az iskola ügyének újratárgyalását 
szorgalmazó, több mint 8 ezer aláírást 
tartalmazó népi kezdeményezést.

19%. m ájus 10-én újabb fordulat kö
vetkezett be, ekkor kapta meg Egyház- 
községünk a 363 gyermek szülőjének és 
41 pedagógusnak és dolgozóknak azon 
kérelmét, hogy 1996. szeptember 1-jével 
alapítson evangélikus általános iskolát.

1996. m ájus 13-án Egyházközségünk 
Elnöksége újabb levéllel kereste meg 
Csabai Lászlóné polgárm ester asszonyt 
és dr. Fazekas János jegyző urat. Ebben a 
szülők és a pedagógusok kérésének 
megfelelően a leghatározottabban arra 
kértük a vezetőket, hogy az iskola 
alapításáról kezdődjenek tárgyalások. 
Ebben a következő ajánlatot tettük: 
.Am ennyiben Önök hajlandóságot mu
tatnak az iskola elhelyezését és finanszí
rozását támogatni, megfontoljuk annak

lehetőségét, hogy Egyházközségünk dön- 
_ téshozó teátületej elé-vigyük a 4-es iskola 

épületének kártalanítási igényét” . Ez a 
volt a központi elemi iskolánk.

1996. m ájus 16-án tárgyaltunk először 
az önkormányzattal. Ezen a kiegészítő tá
mogatást (ami a város 1996. évi összkia
dásának 0,24%-a) megígérték, de az isko
la elhelyezésére vonatkozó ajánlatunkat 
nem fogadták el. Ugyancsak ezen a na
pon az önkormányzat által összehívott 
összevont szülői értekezleten a  szülők 
megerősítették azt, hogy evangélikus egy
házi iskolába akaiják gyermekeiket já 
ratni. ”

1996. május 24-én, az újabb tárgyalá
son olyan feltételeket állított az önkor
mányzat az iskola elhelyezésével kapcso
latosan, amelyek -  szerintünk -  szakmai
lag megalapozatlanok, technikailag kivi- 
telezhetetlenek.

1. Az Evangélikus Egyházközség 
mondjon le a 4-es iskoláról.

2. A megszüntetettt 5-ös iskola (2-8 
osztályai) a 10-es iskola tagiskolájaként 
működne tovább a Krúdy Gimnázium 
épületében, önkormányzati iskolaként. 
Az egyház itt nem indíthat első osztályt, 
azt helyezze el az Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnáziumban. A  tagiskolát az 
1997/98-as tanévtől kaphatja meg az Egy
házközség.

A feltételek Egyházközségünk számára 
elfogadhatatlanok, amit a tárgyaláson be
jelentettünk. E rre az önkormányzati de
legáció közölte, hogy nincs értelm e a to
vábbi tárgyalásoknak.

Az iskola alapításához szükséges négy 
legfontosabb feltétel közül három  most is 
adott: a diák, a tanár, a pénzügyi fedezet. 
De tető  ma sincs még a  feje felett.

Dr. Endreffy Ildikó Laborczi Géza 
felügyelő igazgató-lelkész

Egyházzenei doktorátus Magyarországon
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyházzenei tanszéke megkapta az 

akkreditációt egyházzenei doktori képzési program megindítására. A doktori kép
zés 3 évig tart, s a sikerrel végzettek elnyerhetik a nemzetközileg elismert DLA 
(Doctor Liberalium Artium in Musica Sacra) fokozatot. A doktori programban 
szervezett (ösztöndíjas) és egyéni képzési formában lehet részt venni.

A doktori program az egyházzene magasabb elméleti és gyakorlati szintű mű
velésére készít fel, s e tudás megszerzését hitelt érdemlően igazolja. A jelölt a 
doktorképzés három ágazata között választhat: egyházzene-elmélet és -történet -  
liturgikus orgonaművészet -  egyházi kórusművészet. Minden jelölt mindhárom 
területen képzésben részesül, de mesterművét (mesterteljesítményét) a három 
egyikén kell elkészítenie.

A jelentkezés feltétele: egyházzenei egyetemi diploma és egy C-típusú középfo
kú állami nyelvvizsga-bizonyítvány felmutatása. Kivételes esetben egyházzenei 
gyakorlattal rendelkező, a Zeneművészeti Főiskola egyetem tagozatán nem egy
házzenei diplomát nyert hallgatók is felvehetők a doktoriskolába, ha bizonyos szá
mú kreditet előzetesen megszereznek és néhány előírt vizsgát letesznek. Minder
ről bővebb felvilágosítást a felvételi beszélgetésen adhatunk.

Felvételi tájékoztatás és szűrő beszélgetés: 1996. június 18-án, kedden 15 óra
kor a Régi Zeneakadémia (Vörösmarty u. -  Andrássy út sarok), 301. tanterem
ben. A felvételin a szükséges igazolások bemutatásán kívül szabad beszélgetésben 
mérjük fel a jelentkező jártasságát és érdeklődési körét.

A képzés valószínűleg már az 1996/97-es tanévben megindul. Minthogy azon
ban egyeseknek az előzetes követelmények teljesítéséhez egyéves felkészülésre 
van szükségük, a fenti időpontban az 1997/98-as tanévre előfelvételi lehetőséget 
is adunk. Tbvábbi tájékoztatást ugyanekkor tudunk adni.
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Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hall
gat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. Lk 10,16

VASÁRNAP Aki pedig mindent megtehet, sokkal 
bőségesebben, mint ahogy mi kéijük vagy gondol
juk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicső
ség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről 
nemzedékre, örökkön örökké. Ef 3,20-21 (Zsolt 
48,10; Lk 16,19-31; ÍJn 4,16b-21; Zsolt 133). Sok 
ember azért nem tartja vonzónak az egyházhoz tar
tozást, mert úgy gondolja, a keresztyénség unalmas 
ügy. Ezért a tévhitért mi vagyunk a felelősek. Adó
sai vagyunk a világnak a HATALMAS KRISZ- 
TUSról szóló bizonyságtétellel! Tétovaságunk ne 
erőtlenítse meg a bennünk munkálkodó erőt!

HÉTFŐ Mindent vizsgáljatok meg: A jót tartsátok 
meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. 
IThessz 5,1 (IThessz 5,1-22; Jób 28,28; Jer 36,1-31; 
lKir 2,1—12; 3,1-3). Divat ma divatosnak lenni az 
élet minden területén. Aki divatos, azt haladó szel
lemiségűnek tartják. Aki nem divatos, azt maradi
nak. Ami divatos, az nem szükségszerűen jó is. Vi
gyázz! A divat könyörtelen, rád erőltet mindent, mi 
elpiszkolhatja hófehér ruhád.

KEDD Amikor Jézus kifelé ment Jerikóból, egy vak 
koldus ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a 
názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, könyö
rülj rajtam!” Mk 10,46, 47 (Ézs 30,19 Jón 1,1-16; 
lKir 3,4-15). Bartimeus élete minden éhével arra 
vágyott, hogy Jézussal találkozzék. Nekünk mi a leg
hőbb vágyunk? Bartimeus tudta, hogy mire van 
szüksége. Világosságot és új életet akart. Mi elnyűtt 
életünkhöz koldulunk csak alamizsnát. Bartimeus 
hitt Jézusban. Hitte, hogy Jézus nagyobb és erősebb 

lehetetlennél. Mi hisszük-e, hogy Jézus valóban 
az, Akinek mondogatjuk?

SZERDA Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus 
Úr, az Atya Isten dicsőségére. Fii 2,11 (Mai 1,6; Jón 
2,1-11; lKir 3,16-28). Mennyek Országának polgá
rai! Országunk kicsiny, de csodálatos. Mi, Istenfiak 
kisebbségben vagyunk ezen a világon, ezért ne fe
ledjük: „nyelvében él a Nemzet!” Őrizd és ápold 
anyanyelved, míg minden nyelv, majd minden nyel
ven zengi: Jézus az Úr!

CSÜTÖRTÖK Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, 
valóban szabadok lesztek. Jn 8,36 (2Móz 20,2; Mt 
9,35-38; 10,1-7; lKir 5,9-14). Az ember szabad 
akar lenni. De milyen az igazi szabadság? Sokan úgy 
képzelik, hogy az, ha nem korlátozzák őket. Ne elé
gedjünk meg részszabadsággal! Isten Fia nem csak 
korlátokat dönt le, hanem összetöri rabbilincsein
ket.

PÉNTEK A népek eljönnek mind, és leborulnak 
előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítélete
id. Jel 15,4 (Zof 3,9; Jer 15,15-21; lKir 5,15-32). 
Nézem a Híradót a televízióban. A hatalomért vias
kodnak a nemzetek. A gyönge vezér nem tud igaz
ságos és nagylelkű lenni, mert reszket, hogy így elve
szíti hatalmát. Az Úr Vezére megbocsát és szeret, 
mert hatalma megingathatatlan,

SZOMBAT Jézus Krisztus mondja: Ne nyugta
lankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és 
higgyetek énbennem! Jn 14,1 (Zsolt 27,1; Préd 
12,1-8; lKir 6,1-13). Stresszes és depressziós a ma 
embere. A stresszt, az ideges rohanást a belső nyug
talanság szüli. A depressziót, a befelé fordulást, a 
félelem. Tálán ideig-óráig elandalít a zeneterápia, 
fellazít a jóga, elkábít a pszichiáter. De lelked külső 
körülményektől független, igazi békességét csak Is
tenben leled meg!

Szókéné Bakay Beatrix

A VASÁRNAP IGEJE
JÉZUS ÉLETFORMAVÁLTÁSRA HÍV 
Mk 1,14-20

J

ELŐ VIZ

Aranyhörcsög
Máté 5,5

A prédikálást a mai ember álta
lában sokszor megvetéssel emlege
ti: ne „prédikálj,” ne „papolj”... 
Az lMózes 3-ban leírt bűneset óta 
az ember sok mindenben fordítva 
gondolkozik: Isten beszédét, igéjét 
megveti, lekicsinyli- de túlértékeli 
az emberi bölcsességet (okosko
dás, tudálékosság, divatos okkult 
áltudományok...).

Isten jóságának jele, hogy mind
ezek ellenére, mégis prédikál. Jé
zus maga említi, hogy ha az őt di
csőítő gyermekek elhallgatnak, a 
kövek is prédikálhatnak! Isten 
üzenete sokszor nemcsak a temp
lomban hangzik... Számomra 
nemrég egy kis állat -  az aranyhör
csög -  prédikált. Nem a templom
ban, hanem a parókia konyhájá
ban. Kisunokám kivette a kalitká
ból. Kezében tartotta. Vártam, 
hogy elfut -  de nem. Sőt szelíden 
odasimult a kislány tenyerébe. Az 
egérnél megszoktuk, hogy ha
nyatt-homlok menekül az ember 
elől. Szinte látni sem lehet, úgy 
szalad át a szobán és bújik az egér
lyukba. -  Sokat mondott ez a kü
lönbség a két állat között. Isten a 
látható világban, hétköznapi dol
gokon keresztül is örökkévaló dol

gokra tud figyelmeztetni. A Biblia 
gyakran állítja szembe a szelíd és 
vad természetet. Ilyen pl. Káin és 
vele szemben Ábel. Ilyen a vad Iz- 
maellel szemben Izsák. Ilyen Anna 
és Pennina története (lSámuel 1). 
Anna szelíden tűri, hogy Pennina 
csúfolja őt, mert Annának nincs 
gyermeke, neki pedig van. A meg
romlott emberi természetet általá
ban a vadság jellemzi. A  vadság lé
nyege: az ember menekül Isten 
elől. Fél Tőle, gyűlöli és retteg. 
Luther életéből ismerjük azt a be
szélgetést, amikor rendfőnökének 
panaszkodott: -  Isten gyűlöl en
gem és el fogok kárhozni. -  
Staupitz, a rendfőnök vigasztaló
i g  mondta: -  Tévedsz. Nem Isten 
gyűlöl téged, hanem te gyűlölöd 
Istent.

Nos, ez a lényege a dolognak! 
Amikor viszont a Biblia Isten félel
méről beszél, akkor valami egészen 
másról van szó, mint amire mi gon
dolunk. Az istenfélelem nem azt je
lenti, hogy rettegek és menekülök 
Tőle -  hanem éppen azt, hogy bí
zom Benne, és persze komolyan 
veszem, amit a Bibliában mond. 
Még egyszer ismétlem; aki már is
meri Jézust, és Őbenne Isten irgal

mát, az nem „fél” Istentől. -  Az 
aranyhörcsög nem fut el kis gazdá
jától, mert ismeri, tudja, hogy az 
szereti, gondozza, mindent megad 
néki. Ezért ragaszkodva, védelmet 
várva bújik tenyerébe.

A szelíd természet első jele, 
hogy Isten felé lecsendesedünk, ab
bahagyjuk a zúgolódást, lázado- 
zást (Zsoltár 46,11). Emberek felé 
viszont teljesen gyakorlati dolgok
ról van szó. Légy szelíd a riválisod
dal, szomszédoddal, főnököddel, 
házastársaddal.

De ki képes erre? Csak az, aki ko
molyan veszi, hogy Istené a megfi
zetés, és hogy Isten a legnehezebb 
dolgainkat is rendbe tudja rakni. 
Egyszerűen így mondhatnám: Imá
ban elmondom Istennek panaszo
mat, és csendben várom (tudom, 
hogy mindkettő nehéz dolog), 
hogy Ő majd megoldja. És előbb- 
utóbb tapasztalom, hogy a „vad” 
nem tudja eltaposni a „szelídet”.

A döntő, hogy senki sem szüle
tik szelídnek! Ehhez szükséges az 
uralomváltás a szívünkben, és pon
tosan ezért Vagyunk itt a földi élet
ben. Ahogy egyik énekünk Jézus
hoz utal:

„Szelíd olajfa, ó segíts:
Olts te magadba és üdvözíts!” 

(415. ének 5. v.)

Gáncs Aladár

„Betelt az id ő ...” Néhány nap 
múlva véget ér a tanév. Most még 
szorongva, várakozásteljesen szá
moljuk a napokat a bizonyítvány
osztásig, amikor kiderül, hogy fel
szabadult örömmel olvashatjuk-e 
az érdemjegyeket, vagy „magyará
zatra” szorulnak. Márk bizonyság- 
tétele szerint ilyen szorongó vára
kozással fordultak Jézus felé az 
emberek, amikor meghirdette Is
ten evangéliumát Keresztelő Já
nos fogságba kerülése és halála 
után: „Betelt az idő, és egészen közel 
van már az Isten országa: térjetek 
meg és higgyetek az evangélium
ban." Az evangélium a győzelem 
örömhíre. Nem fenyegetés vagy 
ítélethirdetés, mint egy rossz bizo
nyítvány, hanem meghívás Isten 
örömünnepére. A megtérést Is
tenhez maga Jézus cselekszi ben
nünk, ha hívásának engedve elhí- 
vottainak közösségében élünk. 
Úgy gondolkodunk, ahogyan ő ta
nít, és azokat a feladatokat teljesít
jük, melyekkel ő bíz meg.

Az életünk során nagyon sok le
hetőség, nagyon sok hívás biztat 
azzal, hogy olyan hivatásra, élet
formára készüljünk fel gyermek
korunk és ifjúságunk éveiben, 
melynek teljesítése hatalmat, gaz
dagságot, kényelmes és biztonsá
gos életmódot biztosít felnőttko
runkban. Jézus tanítványai is fiatal 
emberek voltak, akik szüleiktől ta
nulták ősi mesterségüket, a halá
szatot. Ma is nagyon sok szülő sze
retné, ha gyermekei az ő hivatását 
folytatnák; otthon maradnának, 
hogy gondozzák, tovább gyarapít
sák a család vagyonát. Jézus meg
térésre hívása azonban kiemel eb
ből az életformából. Új, más élet
célt ad. Nem a családi vagyon nö
velésében mutatja meg a minden
napi munka, a hivatás célját, ha
nem az evangélium terjesztésében. 
Ezt mondja: „Jöjjetek utánam, és 
emberek halászaivá teszlek bennete
ket.”

Nagyon fontos, hogy helyesen

„Menjetek el... hirdessétek 
az evangéliumot!”

Mk 16,15
Budapest, 1996. május 15.

Kedves Testvéreink!
Az Evangélikus Külmissziói Egyesület és Rádiómisszió ez idei 

konferenciája július lö-13-ig, szerda estétől szombat délig a 
„Béthel” Missziói Otthonban lesz (Piliscsaba, Széchenyi u. 8.). Be
számoló közgyűlésünkre ezen belül július 12-én du. fél 5 órakor 
kerül sor.

Az evangelizációs igehirdetéseket ifj. Bence Imre, Gáncs Aladár 
és Reisch György lelkészek tartják.

Előadással D. Szebik Imre püspök, Kovács Ferenc (Oslo), Helena 
Pietinen (Marseille), Matti Korpiahu (Finnorsz.) és egy pápua új- 
guineai vendég szolgál.

Habár július első hetében külön missziói gyermekkonferencia is 
lesz Albertin, Piliscsabára is szeretettel váijuk az érdeklődő gyer
mekes családokat.

A szállás, teljes ellátás összköltsége 2.000,- Ft+ágynemű/fő. 
Kérjük, hogy aki a konferencián részt óhajt venni, küldje vissza jú 
nius 16-ig a jelentkezési lapot és 1.000,- Ft előleg befizetését iga
zoló csekkszelvényt (készpénzátutalási megbízás feladóvevényét), 
vagy annak másolatát „konferencia” megjelöléssel Egyesületünk 
címére (1085 Budapest, Üllői út 24.). A  fennmaradó összeget a 
helyszínen lehet majd kiegyenlíteni.

A határainkon túlról érkező testvéreinknek költséghozzájárulás
sal tudunk segíteni.

Kéijük, hordozzák imádkozó szeretetükben a Kül- és Rádió
misszió szolgálatát, dr. Bálint Zoltán testvérünket és családját, 
akik május első napjaitól már Pápua Új-Guineában vannak. Pén
tek esti csendes imádságainkban gondoljunk reájuk és a misszió 
sok-sok munkatársára.

Isten áldását kívánja minden Testvérünknek
az Egyesület Vezetősége

BÁLINT ZOLTÁN ES 
CSALÁDJA 

MEGÉRKEZETT 
PÁPUA ÚJ-GUINEÁBA
Levelet kaptunk, melyben napról 

napra leírják útjukat és megérkezésü
ket. Május 1-jén indultak el Budapest
ről. Frankfurti átszállással május 2-án 
érkeztek Szingapúrba, 4-én indultak 
tovább és 5-én, vasárnap „érintette 
meg gépünk Pápua Új-Guinea földjét” 
-  írják a levélben. Lakásukat most újít
ják fel, ezért ideiglenes hajlékuk van. A 
párás, meleg éghajlatot próbálják meg
szokni. Legjobban a gyermekek buják, 
túlteszik magukat a nehézségeken.

Az egész család „pidgin” tanfolya
mon vesz részt, majd bejárnak több 
missziói állomást, -  ismerkednek. Ezt 
írják levelükben és reméljük, azóta 
mindezen túl vannak és elfoglalhatták 
lakóhelyüket.

Levelüket ezzel az igével fejezik be: 
„Semmiért ne aggódjatok, hanem imád
ságban és könyörgésben hálaadással tár
játok fel kéréseiteket Isten előtt. ”

Nekünk is szól ez az ige: az itthoniak 
imádságban és könyörgésben, hála
adásban álljanak Isten előtt, amikor a 
Bálint-családra gondolnak! T.

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK
Új könyvet ajánlunk e héten:
Dietrich Bonhoeffer: Követés c. műve 

magyar fordításban. Fordította: Bö- 
röcz Enikő. Átdolgozta és az eredetivel 
egybevetette: dr. Szentpétery Péter.

Ára: 710 Ft (Áfával együtt)
Kaphatók a Sajtóosztájy Könyvesbolt

jában 1085 Üllői út 24. Ötnél több pél
dány rendelése esetén 10% kedvezmény.

PUSZTASZENTLASZLÓ
A gyülekezet új gondnokát -  Novák 

Józsefet -1996. április 28-án iktatta be 
gondnoki tisztségébe Balogh András 
zalaegerszegi lelkész. A búcsúzó gond
nokot, Koltai Józsefet, Baloghné 
Szemerei Mária pusztaszentlászlói lel
kész köszöntötte a gyülekezet nevében 
egy Szentírással. A népes hittanos cso
port énekkel kedveskedett.

A pusztaedericsi fiijában 1996. má
jus 12-én került sor az új gondnok ün
nepélyes beiktatására Simon Lászlóné 
háromgyermekes édesanya személyé
ben. A beiktatás szolgálatát végző 
Baloghné Szemerei Mária lelkész 
Szentírással és virággal köszöntötte a 
sok évtizedes hűséges gondnoki szolgá
lattól betegség miatt lemondani kény
szerült Koltai Jánosnét. Négy hittanos 
gyermek megható énekszolgálata tette 
felejthetetlenné az együttlétet a temp
lommá lett iskolában.

HEVIZGYORK
A gyülekezet megválasztott lelké

szét, János Zsuzsannát ünnepi isten- 
tisztelet és közgyűlés keretében iktatja 
be hivatalába Detre János a Pest me
gyei Evangélikus Egyházmegye espere
se június 16-án, vasárnap du. 4 órakor.

CSORVAS-GERENDÁS 
Június 16-án, vasárnap de. fél 11 

órakor Csorváson, du. 4 órakor a 
gerendási templomban ünnepi isten
tiszteleten iktatja be hivatalába Baran- 
ka György megválasztott lelkészt Tá- 
borszky László esperes.

BÉKÉSCSABA
Millecentenáriumi orgonahangver

seny lesz a Nagytemplomban június 10- 
én, hétfőn este 8 órakor. Közreműködik:

értsük Jézus hívását. Az életfor
ma-változással nem szakítja meg a 
családi kapcsolatokat. Követőit 
nem emeli át egy másik világba, 
hanem a maga személyéhez kap
csolja. Nem magába zárkózó szek
tás közösséget hoz létre, hanem 
mindenki felé nyitott, minden se
gítségre szoruló emberért felelős
séget érző, róla tanúskodó, az ő 
hatalmának erejével gyógyító egy
házat. Nem is hív mindenkit erre 
az életformára! Ő dönt arról, hogy 
kit emel ki az „emberhalászat so
rán, és kit hagy meg a régi, meg
szokott életformájában. Ne akar
junk tehát mi sem mindenkit meg
téríteni; pontosabban fogalmazva 
ne mi kívánjuk megváltoztatni má
sok életvitelét, hanem ezt bízzuk 
Jézusra. Tőlünk azt váija, hogy ha
lásszunk. Terítsük minél szélesebb
re igéjének hálóját, tudva, hogy az 
eredmény az ő ajándéka, és nem a 
mi erőfeszítéseink következmé
nye.

De honnan tudhatom, hogy en
gem is hív-e Jézus? Onnan, hogy 
ma én hallom hívó szavát, engem 
szólít az igehirdetésben: „...tér
jetek meg és higgyetek az evangéli
umban... jöjjetek utánam!” Tőlem 
fogadjátok el hivatásotokat, és en
gedjétek, hogy én alakítsam ki 
életformátokat, melyben nem föl
di, hanem mennyei kincseket kap
tok, amiket senki el nem vehet tő
letek. Mert „betelt az idő, és egé
szen közel van már az Isten orszá
ga-”

Rezessy Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Irgalmas Jézusunk! Hálás szívvel 

magasztalunk minket kereső, hívó sza
vadért Te végzed az Istenhez térítés 
életújulást adó munkáját Szentlelked 
által, és hívsz el követőid közé egyhá
zadba, hogy a halál fölött aratott győ
zelmed örömhírét halljuk és tovább 
adjuk minden embernek. Erősíts meg 
tőled kapott életformánkban, hogy a 
veled való közösségünk a te országod 
eljövetelekor is megmaradjon! Amen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. június 9.

I Bécsi kapu tér de. 9. (úiv.) (tanévzáró) 
Hafenscher Károly; de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du 6. 
Szüas Attila; ö ., Modor! u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, B., 
Ördögárok u. 9. de. fél 11. Thkács József; 
Békásmegyer, ffl., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, IB., Mátyás kin 
u. 31. de. 10. Óbuda, ü l ., Dévai B írt M. tér 
de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV, 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) (tanévzáró) Pintér 
Károly; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du.
7. Bach-hét, Lutheránia Kantáta-est, Zász
kaliczky Péter; VB., Városligeti fasor 17. de. 
11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy 
Zoltán; VIB., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VIB., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIB., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIB., Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny lám  ás; IX., Tbaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kő
bánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny 
Tárnás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Támásy 
Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) ...; de. 11. (úrv.) ...; du. 6. ...; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9 ....;  Budagyöngye, 
XB., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Szilas Attila; 
Budahegyvidék, XB., Tárcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy lám  ás; du. fél 7. Ikkács József; 
XIB., Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh 
György; XIB., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Tamásy Tamás; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Thrnásy Tamás; Pestújhely, XV, 
Tfemplom tér de. 10. Rafael József; Rákos
palota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemplom) 
de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere de. 10. (tanévzáró) 
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. 
u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, 
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVH., Tbssedik tér de. 9. dr. 
Selmeczi János; Rákoscsaba, XVB., Péceli 
út 146. de. 9. (úrv.) Marschalkó Gyula; 
Rákoskeresztúr, XVB., Pesti út 111. de. fél 
11. (finn vendéglelkész); Pestszentlőrinc, 
XVIB., Kossuth tér 3. de. 11. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVIB., Rákóczi út
8. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX„ 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; 
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
Solymár Gábor

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 1. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ól
lá ri igéje: lKor 1,18-25; az igehirdetés 
alapigéje: Mk 1,14-20.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz. 

június 8.,szombat: Missziói Híradó, 
június 9., vasárnap: dr. Füzesi Zol

tán áhítata.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 

19.

II ESEMENYEK
Kovács Endre (orgona), Kincses Veroni
ka (ének) és Vajda Gergely (klarinét).

iránt érdeklődő testőreinket szeretet
tel hívjuk és várjuk konferenciánkra!

A Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület a piliscsabai Béthel Missziói 
Otthonban június 26-tól 30.-ig „JÉ
ZUS KÉRDÉSEI” címmel konferen
ciát tart. Jelentkezni lehet Varga Gá
bor otthonvezető címén: 2081 Pilis
csaba, Széchenyi u. 8-12.

A Keresztyén Orvosok és Fogorvo
sok Nemzetközi Társaságának felké
résére a IV. Európa-kongresszust a 
magyar társaság rendezi „íme újjá lett 
minden” címmel Balatonaligán 1996. 
szeptember 18-22-ig. Előtte ugyanott 
Medikus Konferencia lesz.

Érdeklődés, jelentkezés: Rendez
vényszervezés Dunakeszi 2. Pf. 25. 
vagy faxon: 06(27)342-385.

HALÁLOZÁS
Zsúgyel Ernő, a miskolci Evangéli

kus Jogakadémia volt diákja, április 
21-én, hosszas betegség után, 71 éves 
korában csendesen elhunyt. Temetésén 
Sárkány Tibor esperes hirdette Isten 
vigasztaló igéjét: „ Várva vártam az Urat 
és Ő lehajolt hozzám” (Zsolt 40,2)

Apróhirdetés
27 éves diplomás nő megismerkedne hozzá 

illő, nemes lelkű, evangélikus fiatalemberrel 
32 éves korig. „Vas és Győr-Sopron megyeiek 
előnyben” -  jeligére a szerkesztőségbe.

Magyarságunk címmel harmadik 
kiadásban jelent meg Ádám Sándor 
nagysikerű, nemzettudatot ébresztő 
könyve. Kapható: a könvesboltokban, 
a Sajtóosztályon is. Megrendelhető a 
szerzőnél: 1142 Budapest, Edison köz 
8. Telefon: 183-5173.

A badacsonytomaji Protestáns Imaház 
vendégszobája 2-3 fő részére kiadó. Érdek
lődni Nagy Eörsnél lehet Tél.: 67/431-221. 
Levélcím: 8261 Badacsony, Kossuth u. 64.

A DIAKON IÁI OSZTÁLY 
KÖZLEMÉNYE

Szeretettel értesítjük érdekidő Test
véreinket, hogy a Diakóniai Evangeli
zációs Konferenciát ‘technikai okok 
miatt nem júniusban, hanem 1996. au
gusztus 26-29. között tartjuk Gyenes- 
diáson. Jelentkezni augusztus 1-ig le
het ifi. Kendeh Gyögy diakóniai ügy
vivő lelkész címén (1134 Budapest, 
Kassák Ltgos u. 22.).

Az eddig beérkezett jelentkezéseket 
nem kell megújítani.

A diakóniai szolgálatban álló, s az

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.C D

Alapítvány „Protestánsok Nemzetközi 
Összefogásért”

A közelmúltban alapította meg dr. Tóth Tamás, a debreceni székhelyű „Protes
táns Nemzetközi Összefogásért” Alapítványt (angol neve: Foundation for 
International Protestáns Union). Az alapítvány öt fős kuratóriumának elnöke dr. 
Szabó Lajos.

Az alapítvány céljául tűzte ki a protestáns emberek magyarországi és nemzet
közi kapcsolatfelvételi lehetőségeinek elősegítését, szervezését, és szervezeteik 
összefogását.

Kiemelten szeretné támogatni egyházi intézményeket és eseményeket, a vallá
si és hitéletet, betegségmegelőző és gyógyító tevékenységeket (a hagyományos or
voslás és természetgyógyászat terén egyaránt), az elesettek, idősek és hátrányos 
helyzetűek felkarolását, gyámolítását (a szociális és anyagi helyzetük javításával) 
továbbá tudományos, kutatási és oktatási tevékenységeket, kulturális és sportese
ményeket, a protestáns eszmeiség szellemében tevékenykedő pártokat, a gazdasá
gi és üzleti élet folyamatait, valamint az emberi kapcsolatok javítását'

Az alapítvány bankszámla száma: 11100609-18548523-10000001 székhelye- 
4032 Debrecen, Bessenyei u. 15., telefon: (52)416-105.
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Az Isten szeretetének te vagy a gondolata. 
Legyen életed is a szeretet válasza

Michel Quoist

A TARTALOMBÓL
NEMESKÉRI NAP

TÍZÉVES A TESTVÉRI SZÓ

MEGJELENT A CREDO

IMATEREM SZENTELÉSE 
KISKUNHALASON

KÉPES BESZÁMOLÓ A TEMPLOM 
SZENTELÉSÉRŐL

A tem plom  látképe

K ap u n y itás  e lő tt

Az ü nnep lő  gyülekezet

A gyerm ekcsapat e lőadása

Dr. R apcsák  K árolyné 
felügyelő

Sztankovics Lászlóné 
beszám olójá t ta r t ja

TEMPLOMSZENTELÉS DUNAÚJVÁROSBAN
A z ötvenes évek elején a pentelei fennsíkon új város épült. Sztálinvárosnak nevezték el, és az első „szocialista vá

ros” volt. Ebben a városban nem volt helye Istennek! Templom nélküli városnak tervezték. Volt ugyan a katoliku
soknak egy templomuk a pentelei részen és a reformátusoknak egy másfél szobányi imatermük, melyben olykor az 
evangélikusok is összegyűltek istentiszteletre. 1956 után megváltozott ugyan a város neve: Dunaújváros lett, de a til
tó, kirekesztő körülmények változatlanok maradtak. A  80-as években vásároltak egy rozzant parasztházat azzal a 
szándékkal, hogy azt lebontva, a telek kétharmad részét értékesítve, segítséggel talán tudnak egy kis imaházat építe
ni. Isten azonban másképpen tervezett!

A város evangélikusságát Mihácsi Lajos lelkész 
gondozta Dunaföldvárról. Lelkiismeretesen gondoz
ta őket. Motorkerékpáron járt át télen és nyáron, ház
ról házra kereste, látogatta híveit. Lakásokon, titok
ban jöttek össze gyermekek, hogy hittant tanuljanak, 
konfirmációra, felkészüljenek. Ez volt a „hősi kor
szak”, amikor a lelkész helytállásán, hivatásszeretetén 
múlott, hogy legyen Istennek népe valósággal e város
ban. Megrokkant egészségi állapota miatt nyugdíjba 
ment, a város a szomszédos, közeli Kisapostag gyüle
kezetéhez kapcsolódott egyházilag, onnan jártak ki a 
lelkészek istentisztelet tartására.

A kisapostagiak valamikor Dunaegyházáról a, Du
na túlsó partjáról települtek ide, ezért egyházi kötő
désük megmaradt a Bács-Kiskun Egyházmegyéhez, 
így történt az, hogy most Dunaújváros is ebben az 
egyházmegyében él, ennek az egyházmegyének lelké
szei, gyülekezetei viseltek felelősséget a város evangé
likusaiért.

A  rendszerváltozás hozta meg a templomépítés ré
gi álmának beteljesülését. A város nagyon szép he
lyen, értékes telket adományozott az egyházközség
nek, csupán azt kérték, hogy az épülő templom legyen 
alkalmas komolyzenei hangversenyek tartására, le
hessen a zene otthona is. így történt!

1993. december 4-én tették le az alapkövet. 1996. 
május 25-én, pünkösd szombatján megtörtént a fel
szentelés. Csodálatos nap volt, sokáig emlékezetes 
eseménye a gyülekezetnek, de a városnak is. A soka
ság nem fért be a templomba, hullámzott az udvaron, 
sőt a parkolóban is. Ä  karzaton a városi ének- és ze
nekar foglalta el helyét, teológusaink fúvóskara vezet
te be az ünnepséget. ‘

A templomszentelő istentisztelet igehirdetését dr. 
Harmati Béla püspök végezte, a liturgiában Káposzta 
Lajos esperes és Reisch György lelkész segédkezett. A

püspök igehirdetését Jn 4,24 alapján tartotta. Itt, ahol 
nem volt helye Istennek, most templomot és gyüleke
zeti házat építettünk, legyen hála érte Istennek! Le
gyen itt helye a Léleknek, találkozzon a mi lelkünk Is
ten Szentlelkével. Az ige és szentségek mellett szol
gáljon a zene és az ének a spirituális élet megélésére. 
Szólaljon meg itt az az igazság, mely Isten törvényéről 
és evangéliumáról szól. A millecentenárium évében 
szenteljük a templomot, ez legyen annak bizonysága, 
hogy itt élnek keresztyének. Es legyen ez a ház az 
ökumené, az egymással találkozás helye is.

A gyülekezet és templomépítés történetét négyen 
foglalták össze, megosztva a feladatot. Pethő János 
presbiter a gyülekezet és a település múltjáról szól. 
Nagy Tamás építész, a templom tervezője arról a fon
tos üzenetről beszélt, amit ez az épület hordoz. 
Sztankovics Lászlóné az építés egyik motorja volt. A 
gazdasági ügyeket ő tartotta mindvégig kézben, levé
ve a lelkész válláról a terhet és lelkesen, soha meg 
nem fáradva „vitte végig” az építkezést, nem csügged
ve, mindig reménységgel. Reisch György, a gyülekezet 
lelkésze arról tett bizonyságot, hogyan épült az épü
lettel egy időben a gyülekezet. Hogyan álltak az ügy 
mellé emberek, hogyan emelkedtek a kezek, amikor 
megszavazni kellett, és ugyanezek a kezek hogyan 
váltak segítő kézzé, amikor arra volt szükség. A  gyü
lekezet gyarapodásának és a jövő reménységének pél
dáját azonnal láthattuk is.

Az istentisztelet és úrvacsoraosztás után ünnepi 
közgyűlés volt Dr. Rapcsák Károlyné felügyelő határo
zottan fogta össze a gyűlés menetét, és kedvesen üd
vözölte a vendégeket. 0  volt a második nagy segítője 
a templomépítésnek.

Az ünnepi közgyűlésnek két felüdítő, reménységet 
adó mozzanata volt a köszöntéseken túl. Először egy 
gyermekcsapat vonult fel és Ujlaky Krisztina pedagó

gus vezetésével adott kis műsort. Azután fiatalok áll
tak a gyülekezet elé és prózai műsor keretében tettek 
bizonyságot arról, hogy Istent ugyan ki akarták re- 
keszteni életükből, de hála legyen érte, hogy most Őt 
dicsérhetik. Ezek a gyermekek és fiatalok már az új 
gyülekezeti központhoz, annak gyermek- és ifjúsági 
részéhez tartozó, új otthont kapott gyülekezeti tagok.

A közgyűlésen hangzott el a köszönet Nagy Tamás 
tervező építésznek és a templom építőinek. Ezt a ven
dégek közül Claus-Jürgen Roepke egyházfőtanácsos is 
kifejezte, aki a bajor testvéregyház és a Luther Márton 
Szövetség (Martin Luther Bund) nevében jött el 
Christof Hechtel egyházfőtanácsossal együtt az öröm- 
ünnepre. Elmondta, hogy „osztozunk hálátokban, 
örömötökben és büszkeségiekben... Isten nélküli vá
rosban Isten új tervet készített és ez a kis evangélikus 
gyülekezet most hatalmas feladatot kapott... Különö
sen szép a modem építészet új elgondolása és Nagy 
Thmásra büszke lehet az egyház is, a város is.” Felol
vasta Hermann von Loewenich bajor püspök üdvözlő 
levelét és az eddigi anyagi segítség folytatását is ígérte.

Sokan köszöntöttek és fejezték ki együttes örömü
ket. Kassai Sándor református lelkész, a németorszá
gi Aschau-bemau testvérgyülekezet, a helyi görög és 
római katolikus küldöttek, Almássy Zsolt a város pol
gármestere, aki arról szólt, hogy egyszerre gyarapo
dott az egyház és a város ezzel a gyülekezeti központ
tal, mely segíteni fog abban, hogy fizikai, szellemi és 
lelki egyensúlyban élhessenek emberek. Gaborják Jó
zsef a Bács-Kiskun megyei közgyűlés nevében, Hor
váth Dénes a Zeneiskola igazgatója köszönetét mon
dott a befogadásért, Kovács Pál országgyűlési képvi
selő azért, hogy a széttöredezett társadalomban segí
tenek itt összefogni.

Harmati Béla püspök zárszavában mondott köszö
netét a tisztségviselőknek, kiemelve, hogy két asszony 
állt az élen és nagyszerűen helytálltak a munkában. Kö
szönetét mondott a bajor egyháznak, a Martin Luther 
Bundnak, LVSZ-nek, hiszen mindezek áldozata segí
tett abban, hogy több mint 60 millióért most itt áll ez 
a gyülekezeti központ. Örült a modem templomépí
tészet e remekének és kifejezte: legyen sok szép ün
nepük ebben a házban!

Tóth-Szöllős Mihály

Egyedül nehezebb. Sokszor ráébredünk erre a na
gyon egyszerű mondatra, mégis nehezen tanuljuk 
meg igazságát. Egyházi életünket -  talán az elmúlt év
tizedek kényszerhelyzete miatt -  különösen is megha
tározza a sok egyéni erőlködés, magányos fáradozás 
keserű íze. Mintha a mi gyakorlatunkban fordított 
lenne ennek a mondatnak az igazsága: „jobb, ha saját 
magam megoldom a feladatot tengernyi más dolgom 
mellett, mert megosztani még fáradságosabb, ráadá
sul veszélyes is.” Pedig valamikor biztosan mindnyá
jan megtanultuk még aranymondásként is: „Egymás 
terhét hordozzátok, így teljesítsétek a Krisztus törvényét” 
(Gál 6,2).

A z igazán keresztyén munkastílus valahol itt érthe
tő meg helyesen. Hatalmas teherré képes válni önma
ga számára a kor jellegzetes súlyait cipelő ember, az 
erőszerzés útja pedig ma sem más, mint a megosztott 
munka. Alapvető etikai igazságként fogadjuk el ezt a 
mondatot. Szószéken is gyakran elhangzik, a gyakorla
ti közösségi életben azonban legtöbbször már csírájá
ban meghal. Pedig még mindig bőségesen megajándé
kozza Isten egyházunkat vállalkozó tanítványokkal!

Ezek a gondolatok akkor ébredtek bennem, ami
kor a Levelező Hittantanár Tkgozat végzős hallgatói
nak utolsó előadási alkalmát tartottuk. Hatalmas 
számnak tűnik nekem a 47 záróvizsgára készülő leve
lező hittantanár/hitoktató jelölt. Es hozzátehetjük, 
hogy a nappali tagozaton is most végez három hallga
tó: Béndek Katalin (Budapest-Kőbánya), Kendeh Tün
de (Budapest-Angyalföld) és Szabó Zsolt (Gyenes- 
diás). Mennyi energia van a négy év tanulásában! 
Mennyi anyagi áldozat csak az útiköltség, a részvételi 
díj vagy a vidékiek havonkénti budapesti szállása. 
A változó hozzáállásé munkahelyekről és főnökökről 
ne is beszéljünk! Volt akinek támogatták a képzését, 
volt akinél csak a cinikus megjegyzések „inspirálták” 
a levelező hallgatót. Egyik gyülekezetünk átvállalta a 
költségeket, a másik meg sem kérdezte, hogy mit ta
nul és miért, az egyik tagja. Van lelkészünk, aki alka
lomról alkalomra a gyülekezet imádságába foglalta a 
hitoktatásra készülőt és van, aki mind a mai napig 
csak azt biztosította: ő nem tud elképzelni maga mel
lett mást a tanítói szolgálatban. Mégis a négyévi mun
ka lassan a végéhez ér. Egy-két halasztástól eltekint
ve elkészültek a szakdolgozatok a szó szoros értelmé
ben hatalmas súlyú feladatot róva az elbíráló tanárok
ra. Csak egyet-kettőt felütve is észreveszem: mennyi 
szín és mennyi fantázia! Másképpen, más módon, de

47+3
Vizsgáznak a hittantanárok

ugyanazt szeretné a 47+3 ember: több ismeretet, ko
molyabb tanítást és szeretetteljesebb nevelési légkört 
egyházunkban. Segíteni azoknak, akik megfáradtak 
vagy akiknek más lenne az igazi küldetésük, mint a 
sokszor végeláthatatlan mennyiségű hittanóra meg
tartása.

Biztosíték, garancia nincs arra, hogy mindenki szol
gálatba állítható vagy valóban jobb lesz a szolgálata, 
mint a korábbi hitoktatóé. De az egyértelmű, hogy ha 
csak néhány százalék is el tudja kezdeni a munkát kö
zülük, az már fellélegzést jelent. Oktatás és nevelés 
mindig kockázat ebben az értelemben is. Néha félve 
engedi el a tanár tanítványa kezét, mert félti a kezdés 
és a kibontakozás gyakori kálváriájától. De jó lenne, 
ha Isten megajándékozna bennünket ebben az évben 
„munkahely-megszerettető” légkörrel Evangélikus 
Egyházunkban! Ne felejtsük el, a frissen végzett, zá
róvizsgával, diplomával rendelkező, nappali vagy le
velező tanulmányok után álló testvér kezdő. Van-e vá
rakozás intézményeinkben, gyülekezeteinkben? Vár- 
ják-e sokan és őszintén az új munkatársakat? Aka
runk-e valóban együtt dolgozni vagy félünk attól, 
hogy minden „más” lesz?

Nem ártana félretenni szokásos, aprólékoskodó vi
táinkat vagy a túlzott bebiztosítás szándékából fakadó 
kényszeres cselekvéseinket, és szeretettel fogadni az 
érkező új munkásokat, és hinni abban, hogy szolgála
tuk bizonyítja be majd: Istennek célja van egy új mun
kásokból álló friss csapattal. Minden gyülekezet csak 
gazdagabb lesz, ha kitör a megszokottságból, ha egy 
új hang elmozdítja vagy átrendezi az eddigi kereteket.

Vannak nyitott kérdések még bőven akár csak a 
„diploma” körül, akár az alkalmazás és munkaszerző
dés szövegezésének a területén, de ha itt leállunk és 
késik a cselekvő szolgálatunk, csak egyházunk lesz 
szegényebb.

Két egymásnak ellentmondó hír befolyásolja mos
tanában az érzéseimet. Örömmel olvastam, hogy a 
székesfehérvári gyülekezetben „új hivatalokat” állí
tottak fel, mert a gazdagodó program különben kivi
telezhetetlen. Végre valahol a hagyományos tisztsé
gek mellett elindul szolgálatára az ingatlanfelvigyázó, 
a könyvelő, a házgondnok és az „animátor”, aki a 
szervező és mozgató az egyes alkalmak és szolgálatok 
körül. Az is biztos, hogy itt nem minden alkalmat a 
lelkész tart egyedül.

Szomorúan olvastam viszont a Hangban az „Ez 
most egy igaz -  nem ön-levél” című írást (Hang, 1996.

április, 14. oldal). így vall egy nem régen érettségizett 
diák: „Mert én sohasem gondoltam volna, hogy a 
gimnáziumban eltöltött négy év és az érettségi után 
távolabb fogom érezni magam az egyháztól, mint 
valaha!... A gimi »lelki élete« nulla volt, sőt bátran 
mondhatom, hogy az már egyenlő a mínusz eggyel...” 
Lehet, hogy ebben a pár mondatban elragadtatott in
dulat is megszólal, mégsem más ez, mint egy nagyon 
HANGos segélykiáltás. Mit ér minden küzdelem és 
fáradozás akkor, ha egyházi iskoláink egyikében-má- 
sikában minden megvan, kivéve a lelki táplálék 
élet(lélek)mentő jelenlétét?

Ne sajnáljuk sem az áldozatot, sem az energiát! Ve
gyük tudomásul, hogy az ifjúság megszólítása és meg
erősítése abszolút prioritás. Nehogy néhány évtized 
múlva utódaink szomorúan állapítsák meg, mekkora 
lehetőségeket adott Istenünk -  talán éppen a hitokta
tás terén -  1996-ban, de képtelenek voltunk velük élni.

Ne szűnjünk meg imádkozni Isten Szentleikéért, 
mondjuk és énekeljük: ,A d j jó  tanító mestereket né- 
künk; A dj bölcsességet általuk minékünk, Hogy jó  er
kölccsel, értelemmel éljünk, Mi jó  Istenünk!”. (483. 
ének 2. vers.)

Dr. Szabó Lajos

Az evangélikus teológiai akadémia
1996. júniuis 21-én, pénteken du. fél 4 órakor tartja

TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELETÉT 
ÉS ÜNNEPI ÜLÉSÉT

a Budapest-Zuglói evangélikus templomban. 
Igét hirdet: dr. Cserháti Sándor teológiai tanár. 

Az ülésen köszöntik az 50 és 60 éve végzett 
lelkészeket.

A Magyarok IV Világkongresszusa 
keretében

hálaadó istentiszteletek lesznek a honfoglalás 
emlékére.

Az evangélikus és református egyház közös ünnepi 
istentiszteletét június 16-án, vasárnap du. 5 órakor 

tartják a Kálvin téri református templomban.
Igét hirdet dr. Hegedűs Lóránt püspök.
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JOSEF OSTERWALDER:

Vakációóó!
Már csak három nap, 
már csak kettő, 
már csak egy, 
és kezdődik a vakáció.
Jól kipihenem magam, 
nagyokat úszom, 
kirándulok az erdőben, 
élvezem a semmittevést, 
kerékpározom.
Nagyon várom már a vaká
ciót.

Az első nap
túl korán ébredtem,
mert csengetett a postás.
A második nap esett az eső, 
ezért nem nyitott ki a 
strand.
A harmadik nap 
kidurrant a kerékpárom 
gumija.

Egészen másként képzeltem 
a vakációt.
A barátaim elutaztak, 
a semmittevés unalmas. 
Segítsek valakinek? 
Szünidőben??
Mikor áll már el az eső, 
mikor jönnek vissza a bará
taim?

Már csak három nap, 
már csak kettő, 
már csak egy, 
s kezdődik végre az iskola.

Istenem,
ez a vakációm története.
Túl sokat várok valamitől, 
és nagyot csalódom.
Miért van ez így?

ISTEN PARANCSOLATAI 

Harmadik parancsolat:
„SZENTELD M EG  AZ ÜNNEPNAPOT!”

Egy fa lu si vasárnap
Kis falunkban 

messze hangzik a va
sárnapi harangszó. 
János bá, a harango
zó nagyokat lódít a 
harangon, úgy hívo
gatja a falut Isten há
zába. Még csak elsőt 
harangozott János 
bácsi, de Molnárék 
kapuján máris kifor
dult az öreg „ma- 
mó”. Kendője alatt 
viszi az énekesköny
vet. Messzi van még 
az istentisztelet ide
je, de ezt a jó órács
kát ki kell használni. 
Ez a „mamók” ideje. 
Egymás után nyílnak 
a kiskapuk és verőd
nek csoportba az 
asszonyok, hogy 
fnegtárgyálják 'az éf- 

niuli hét eseményeit. Molnárék nagyija viszi köztük a szót. 0  
a falu szája. Jaj annak, akit így vasárnap reggelenként a szá
jára vesz. Most is összebújva hallgatják a többiek. „Hallottá
tok, hogy mi történt Tóthéknál?”

Ezalatt Molnár úr mérgesen készülődik. 0  még ráér, 
hisz a férfiak csak beharangozás előtt indulnak el nagy ko
mótosan. De ma mintha semmi sem sikerülne. Borotválko
zás közben jól megvágta magát. Most meg ez a fránya csiz
ma nem akar sehogy sem felmenni. El is kerekíti csizmahú
zás közben: „Hogy az a...” Molnámé éppen most osztja ki 
Pali és a kis Mariska adagjait, egy-két nyakleves formájá
ban.

-  Ebadta kölykei, mindig itt ricsajoztok a lábam alatt, mi
kor úgyis annyi dolgom van. Apátoknak tiszta inget adni, az 
ebédet feltenni, és még a templomba is elmenni...

Közben a gyerekek hajbakaptak. Pali megrángatta Maris
ka coplját, és máris kész a testvérháború. Alaposan megté
pázva kerültek ki egymás kezéből. Mariskát persze újból kel
lett fésülni, Pali meg bepiszkolta az ünneplés ruháját.

De már harangozza is János bá a másodikat, a hívogatót.

A gyerekek is útnak indulnak nagy durcásan. Pali, aki az 
idén konfirmált, fent ül a kóruson. Hát az kész gyönyörűség, 
mi mindent lehet ott csinálni. A nagyobbacska fiúk az orgo
na mögött még játszani is szoktak. Pali egyik havetja azzal 
szokott foglalkozni, hogy a hátsó padokat faragja a bicskájá
val. Mariska irigyli is Palit, mert szeretne már ő is együtt len
ni ott fent a nagyokkal.

Pali ezen a vasárnapon hiába várja a barátját. Elindult 
ugyan a templomba, de útja a focipálya mellett vitt el, és ő 
nem tudta megállni, hogy ne álljon le nézni a meccset Zoli 
már a beharangozást sem hallja, csak a bírói sípszóra figyel. 
A harmadik harangozásra összegyűlik a gyülekezet. Felbúg 
az orgona, és a hívek belekezdenek az énekbe: „Örül mi szí
vünk, mikor ezt halljuk; A templomba megyünk, hol Úris
tennek szent igéjét halljuk.”

De valóban úgy volt-e? Hangzott az ige, hallgatták a Mol
nárék is, meg a többiek is, de valóban meg is hallották? A 
prédikáció épp arról szólt, milyen drága ajándék az ige, és 
mégis milyen sokan nem becsülik meg.

Eközben az öreg mamónak mind mélyebbre kókadt a fe
je. Elbóbiskolt. Molnár úr elégedetten gondolt arra, hogy 
lám, ő minden vasárnap hallgatja az igét. Bezzeg a szom
széd, a Varga soha nincs itt. Molnárnénak eszébe jutott, 
hogy mégiscsak fel kellett volna tenni a levest. A lányok fel- 
felpislantgatnak a kórusra, a fiúk felé. Azok persze mikor 
észreveszik, mindjárt jobban kihúzzák magukat. Paliék is jól 
elszórakoznak az orgona mögött. Egy legyet fogtak, kiszed
ték a szárnyát és nagy élvezettel sétáltatták a cementpadlón.

De ki hallgatta akkor Isten igéjét? Mindenki meg volt 
győződve arról, hogy ő. Azzal a megelégedettséggel jöttek ki 
a templomból, hogy ma eleget tettek Isten parancsolatának; • 
„Szenteld meg az ünnepnapot!”

Ai A gazdasszonyok«iettek haza, befejezni aíSzést. A férfi
ak betértek valahová fél deci „étvágycsinálóra”. Az öregeb
bek folytatták a pletykát ott, ahol abbahagyták. Paliék ro
hantak a pályára, hátha még elcsípnek valamit a második 
félidőből. A Jóisten meg lehet, hogy szomorkodva nézett le
ezen a vasárnapon erre a gyülekezetre.*

Luther Márton így ír Kis Káté című könyvecskéjében: Is
ten igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tart
suk, örömest hallgassuk és tanuljuk Az ünnepnap megszente
lése nem egyszerűen abból áll, hogy elmegyünk a templomba. 
De figyelmesen meg kell hallanunk az igét is, mert Isten azon 
keresztül szeretne megszólítani bennünket. Jó, ha meghalljuk 
az 0  szavát!

J.G.

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

Luther: A szolgai akarat című munkája 
először magyarul

Különös könyvet 
tartok a kezemben.
240 oldalnyi tömöri 
írás, több mint ol-\ 
vasmány, szinte le-1 
xikon. Eltűnődöm, 
valakinek a halála 
után 450 évvel ér
dekes lehet írása és 
aktuális a monda
nivalója? A  réfor- 
mátor azok közéi 
tartozik, akinek 
kérdésfelvetése mé
lyen biblikus és ak
tuális egyszerre.

Válaszai pedig a Szentírásban gyökereznek. Ezért 
időtállóak

Luther Erasmussal vitatkozik művében. Erasmus 
kortársa, művelt humanista teológus. Róma egyházá
nak hű fia, pápák tanácsadója, szellemesen írja róla a 
könyv egyik fordítója, We l t l er  S á n d o r :  „egytagú 
zsinatnak” tartotta magát. Volt műveltsége és szakismere
te hozzá. VIII. Henriktől évjáradékot kapott tanácsaiért. 
E  zseniális gondolkodó s teológus Szabad akaratból című 
munkájára válaszul írja Luther a De servo arbitrio (A 
szolgai akarat) című művét. Szakértők szerint a reformá
tor alaposan végiggondolt és teológiailag mélyen megfon
tolt, jó l kidolgozott munkát adott ki kezéből 1525-ben.

Lássuk, miről szól a könyv? Ha tartalomjegyzékét 
nézzük, öt részre oszlik, s 21 fejezetre. Igazi teológiai fej
tegetés rejtőzik minden cím mögött: Példaként néhány: 
Hitbizonyosság. A  rejtőzködő Isten. Isten és a Gonosz.

Bibliai Antropológia. A  szolgai akaratról szóló tanítás. 
Hitvallás és nyilvánosság. Tanítás és élet. A z emberi 
akarat. A z egyház titka. A  kegyelem fénye.

Amikor Luther vitatkozik, érvrendszerében még 
Erasmus érzelmeire is hatni kíván. „Ne m h i s z e m  
el, hogy annyira  m e g r o m l o t t á l  vo lna,  
hogy ez eke t  s z í ved  s z e r i n t  t a n í t o d  és v a 
lóban  így s zere tn éd  lá tn i ,  c su p á n  az t  k í 
v á n o m  nek ed  m e g m u t a t n i ,  m i  m i n d e n t  
ke l l  o k t a l a n u l  ö s s z e v i s s z a  f e c s e g n i e  a n 
nak,  ak i  a rossz  ügy  m e l l é  áll,  t o v á b b á  
m i t  is j e l e n t  I s t e n  és az  í r á s  e l l en  
vé tkezn i . . .  ” (27. o.)

Luther szenvedélyes hangvételű vitairata a meggyőző
dés tüzétől izzik és a meggyőzés szándékának nemes in
díttatása átsüt a könyvön. Üdvösségünk titkáról tanít és 
Krisztushoz akar vezetni.

A  könyvet fordította: J a k a b  né  C s i z m a z ia  E s z 
ter, Welt ler Ödön  és Wel t ler  Sándor .  Lekto
rálta. Töl l i  Balázs .  Kiadta a soproni Berzsenyi Dá
niel Evangélikus Gimnázium. Meleg hangú előszóban 
ajánlja a könyvet dr. L a m p  ér t h Gyu la  líceumi 
igazgató. A  címlapot és a könyv illusztrációit Széli 
György grafikusművész készítette. A  mű 1500 példány
ban látott napvilágot.

Illesse elismerés és köszönet azok felelős fáradozását, 
akik e sokat idézett könyvet immár teljes terjedelemben 
a magyar olvasóközönség kezébe adták E  jubileumi 
esztendőben egyháztörténei jelentőségű munkát végez
tek A  Líceum könyvkiadói vállalkozása külön figyelem
reméltó. Legyen áldás a könyv olvasásán és gyakori 
használatán.

D. Szebik Imre

A

MOST ELŐSZÖR...

Május 11-én négy órás motoro
zás után érkeztem egy gyönyörű 
helyre a Mecsek lábainál. Váralján 
találkoztam azokkal a fiatal lelké
szekkel és szervezőkkel, akik az el
ső országos ifjúsági találkozó meg
szervezésén fáradoznak. Remény
ségünk szerint július végére már 
sok száz fiatalnak ismerősen fog 
csengeni Váralja neve, és sokan 
fognak hazatérni gazdag élmé
nyekkel. De ehhez arra van szükség 
hogy TE is ott légy!

A helyszín csodálatos! Egy ha
talmas, lankás, pázsitos táborhely. 
Régebben úttörőtábor volt. A 
dombok alján két tó húzódik. Ki
épített medence is van, ahol lehe
tőség lesz a hőség elől egy kis idő
re elmenekülni. A szállás kőházak
ban, illetve a felállított katonai sát
rakban lesz. A szervezők 800-1000 
főre számoltak, de nem gond az 
sem, ha a létszám meghaladja ezt a 
számot.

Csodálatosan gazdag program
ban lehet részed! Reggel és este 
áhítatok segítik a ráhangolódást 
Istenre, hogy az igazi célra tudjunk 
figyelni. A nap további részében 
párhuzamosan futnak a progra
mok, így azon veszel részt, ami leg
közelebb áll az érdeklődésedhez. 
Fontos, hogy nem csak passzív, ha
nem aktív résztvevője is lehetsz a 
programoknak! Akit a komolyzene 
érdekel, illetve műveli is, az a vár
aljai evangélikus templomban ta
lálkozhat hasonló érdeklődésű tár
saival Hafenscher Károly (Hafó) 
vezetésével. Gondolok itt azokra a 
sokakra is, akik -  velem együtt -  a 
fóti Mandák-otthonban nevelked
tek. Akik inkább a könnyűzene 
„hullámhosszát” értik meg, azok
nak a táborhely egy csodálatos lan
káján felállított színpadát tudom 
ajánlani, ahol Smidéliusz Gábor 
"szervezésében 'T(£-i5f keresztyén' 
,együttes, fog fellépni. A  következő 
program a színjátszás, ahóvá 
Lupták György várja a jelentkező 
csoportokat bármilyen előadható 
produkcióval, valamint egyéni je
lentkezőket is verssel, prózával 
stb. A  képzőművésztelepen nem
csak kiállított tárgyakat lehet meg
tekinteni mindenféle művészeti 
ágból, hanem lehetőséged lesz ta
nulni is, megismerni egyes ku
lisszatitkokat. A szervező Koczor 
Tamás lelkész. A lehetőségek pia
cán a legkülönfélébb egyházban 
végzett tevékenységet ismerheti
tek meg, illetve ismertethetitek 
meg valamilyen kiállítási anyag 
(fénykép, videó, gyülekezeti újság

Szélrózsa ’96
(1996. július 24-27.)

stb.) bemutatásával. A szervező: 
Andorka Eszter. Aki pedig megun
ja az egy helyben állást, arra vár a 
sport és kirándulás! A skála széles: 
vidám versenyektől elkezdve, fo
cin, röplabdán keresztül a tájfutá
sig minden szerepel Szabó Vilmos 
Béla szervezésében.

Országos találkozót szeretnénk! 
Eddig részt vehettél különféle egy
házi táborokban, tanfolyamokon 
(Gyenesdiás, Fót, egyházmegyei, 
gyülekezeti táborok). Most azt 
szeretnénk, hogy valamennyien 
korlátozás nélkül találkozhassunk 
az ország minden részéből.

Ifjúsági találkozót szeretnénk! 
Szüksége van a fiataloknak, akik 
válságokkal teli világunkban pá
lyaválasztás, családalapítás előtt 
állnak, hogy kiemelten foglalkoz
zunk velük. De az egyháznak pe
dig rátok van nagy szüksége, hogy 
mindazzal a sok értékkel építsétek 
gyülekezeteteket, mely bennetek 
van Isten ajándékaként!

Találkozót szeretnénk! Nemcsak 
„színházat”, hanem megteremteni 
annak lehetőségét, hogy épülhes
sünk egymás hite, értéke, tudása 
által. A beszélgetést, ismerkedést 
segítheti a késő esti teaház is.

Néhány évvel ezelőtt vettem 
részt egy konferencián Mátrahá
zán, ahol holland testvérek voltak 
a vendégek, s arra biztattak, hogy 
programokban gazdag ifjúsági ta
lálkozókat kell szervezni. Nyuga
ton ennek már komoly hagyomá
nya van. Itt a lehetőség, hogy eb
ben a jó dologban felzárkózzunk 
hozzájuk. Miért fontos nekünk, 
fiataloknak összefogni? Azt hi
szem, hogy mi érzékeljük legjob
ban azt, hogy mennyire hiányoz

nak a tartós, valódi lelki értékek 
kortársaink, vagy akár saját éle
tünkből. Ezzel együtt soha nem lá
tott mértékben terjedtek el hamis 
szellemi áramlatok (különféle 
pszichotechnológiák), pogány val
lások, babonák. Ezek nem kis mér
tékben szedik áldozataikat, s ke
rülnek követőik az elmeosztályok
ra. Kit kerestek? -  ez a témája a 
találkozónak. Keresők vagyunk, és 
szeretettel hívok most mindenkit, 
aki szeretné jobban megérteni az 
életét, s annak szilárd alapot talál
ni. Mert lehetőségünk van megta
lálni életünk értelmét Jézus Krisz
tusban, aki értünk jött a földre!

Kedves fiatal barátaim! Ne ha
bozzatok, jöjjetek a szélrózsa min
den irányából! Thlálkozzunk, gaz
dagítsuk egymást! Hívjátok bará
taitokat is, még ha nincs is kapcso
lata az egyházzal, hisz így megis
merkedhet annak munkájával!

Kedves Szülők! Kérem, támo
gassák a fiatalokat, hogy ezen a 
helyen is lehetőségük legyen lélek
ben, lelki erőt gyűjtve készülni az 
előttük álló életre!

Kérem a kedves Nagyszülőket 
is, hogy adják tovább unokáiknak 
ennek a találkozónak a hírét, mint 
ahogy nagyon sokszor nagyma
mák, nagyapák támogatták a fiata
lok hitbeli épülését!

Gyertek! Várunk! Tájékoztatá
sért kopogjatok be a legközelebbi 
lelkészi hivatal ajtaján! Jelentkez
zetek mielőbb, mert ezzel a szer
vezést segítitek, de végső határidő 
nincs. Akár a helyszínen is lehet 
jelentkezni.

Akkor találkozunk július 24-én 
Váralján!

Baranka György

„Isten patakja tele van vízzel!” (Zsolt 65,10)
KERESED. .ISTENT?
SZERETNÉL KÖZÖSSÉGRE TALÁLNI, ÚJ BARÁTOKAT 
SZEREZNI, RÉGIEKKEL TALÁLKOZNI?
SZERETNÉL ÉRDEKES, A FIATALOK FELÉ NYITOTT 
MISSZIÓT VÉGEZNI?

Akkor gyere el a KIÉ (Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egye
sület) ez évi konferenciájára. A találkozó központi témája a misz- 
szió: Hogyan tudjuk ma Magyarországon a KIÉ adottságaival a 
Jézus Krisztusról szóló örömhírt továbbadni a korosztályunk
nak?

A hét során az Ige, az alkotás, a Ten Sing, a sport és az iroda
lom segítségével igyekszünk megtalálni, hogy Isten kegyelméhez -  
minden embernek „vízzel teli patakjához” -  hogyan vezethetünk 
másokat, és mi magunk hogyan élhetünk vele.

Várunk szeretettel Albertibe 1996. június 30. és július 7. között. 
Jelentkezés június 20-ig a KIÉ irodában (Magyarországi Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület, 1085 Budapest, Horánszky u. 26 .1 .18.)

M egjelen t a  C redo tavaszi 
szám a

A  karácsonyi el
ső megjelenés 
után napvilágot Iá- O f

■ r r ?

i
tott a Credo Evan-
gélikus Műhely

imm  liumuni/ininu 

ulliir-ivíordiilii

újabb, tavaszi szá- W  > Z.\U ii v/ it / iA  Jú/u->ríi

ma. A borítón lát-
LU 3ható nyitott kapu a ImnliiRluliixről

folyóirat szellemi- ndurkii Kmliili

ségét fejezi ki: a r* Sirír j l l . l n n u l l i r a d

lap minden valódi
teológiai, művé- í  A cn

v J  £
II/ imii I n l i i f l v ú

szeti és társadalmi ►•R liá/iik rx wikliik 

Janin) lü 'tán

értékre nyitott, s kuli (.ulirit-llu \« r

az olvasók részéről LU
ullunilK figyelő

is ilyen fogadtatást I996
17

las kötet értékes
tanulmányai között tallózzunk az alábbiakban.

Néhai Groó Gyula irodalmi igényességgel megírt, 
Isten humanizmusa című teológiai esszéjét követően 
a folyóirat első témáját az idei Luther-évforduló adja. 
Ennek jegyében olvasható egyebek mellett a Svédor
szágban élő Vájta Vilmos professzor tanulmánya, 
amelyben azt vizsgálja, hogyan illeszthető a lutheri 
teológia a keresztyén gondolkodás egészébe. Csepregi 
Zoltán a történelmi pietizmus -  ezen belül Szeniczei 
Bárány György -  lutheri gyökereit mutatja ki, Szon- 
tagh Pál a pedagógus Luthert mutatja be.

Több nagyobb lélegzetű tanulmány született ko
runk megélénkült Jézus-kutatásának jegyében. 
McKnight amerikai professzor az előzményeket tárja 
fel, majd Cserháti Márta és Csepregi András elemzi ko
runk egy-egy jelentős Jézus-monográfiáját. Fabiny Ta
más azt az újabb áramlatot mutatja be, amelynek so
rán zsidó szerzők foglalkoznak keresztyének számára

is eszméltető módon a Názáreti személyével és művé
vel.

Két írás született a millecentenárium jegyében. * 
Nemeskürty István a honfoglalás -  magyarság — ke- 
resztyénség témakörben közöl a lapban szenvedélyes 
hangú tanulmányt, László Gyula régészprofesszorral , 
pedig Nagy László beszélget a honfoglalásról.

Veöreös Imre kutatásait és személyes tapasztalatait 
ötvözi „Kétarcú évek” című tanulmányában, az 1945 
és 1948 közötti egyházi életet bemutatva. Hasonlóan 
személyes hangon szól Frenkl Róbert a Testvéri Szó cí
mű iratról, tíz évvel a kibocsátás után. Nemcsak a szü
letés körülményeit elemzi, hanem az egyházi közélet 
mai viszonyait is.

Két neves szociológus tanulmánya ad külön értéket 
a folyóiratnak. Andorka Rudolt az ország elmaradott
ságának veszélyeiről ír, Szelényi Iván pedig azt vizsgál
ja, volt-e elitváltás a volt szocialista országokban a 
rendszerváltás után.

A lap szeretne eligazítást kínálni a különféle kihí
vások közepette. Ennek jegyében íródott Szentpétery 
Péter tanulmánya a szektákról és egyéb valláspótlé
kokról, valamint Wiszkidenszky A liz szociáletikai 
elemzése az abortusz kérdéséről.

A lap emblémájaként szolgáló nyitott kapu Dürer 
munkája, akinek a reformációhoz kapcsolódó életéről 
és művéről Végh János művészettörténész professzor 
közöl tanulmányt. Dürer metszetei a Credo számos 
lapját is díszítik. Szigeti Jenő a ma annyira hiányzó 
csendről elmélkedik. Jánosy István és Somkuti Gab
riella pedig színvonalas verseivel emeli a lap színvona
lát. Bőséges olvasnivalót kínál a kulturális figyelő a 
könyvismertetésekkel és beszámolóival színházi és 
operaelőadásokról, valamint kiállítási kalauzaival.

A Credo 190 Ft-os áron kapható a gyülekezeti irat- 
teijesztésekben és az evangélikus könyvesboltokban. 
A  Sajtóosztály vájja az előfizetéseket is, annak érde
kében, hogy ez a színvonalas folyóirat a jövőben is be 
tudja tölteni nemes hivatását.

Fabiny Tamás

I



Evangélikus Élet 1996. június 16

Nemeskéri nap
A iűbihÛ i^ tAiap'i szo^ tu.lc jelölni azokat az összejöveteleket, melyeket 
áltatihan kétévenként tartunk a nyugat-dunántúli nég} ún. artkuláris gyüle
kezet valamelyikében. Ez évben Nemeskér került sorra. Ezek az alkalmak 
annak a régiónak immár hagyományos összejövetelei, melyeken gyülekezeti 

oportok, egyházi iskolák növendékei, énekkarok és olykora szomszéd bur- 
®nlandi gyülekezetek küldöttei is részt vesznek, találkoznak, hogy együtt 
hallgassák az igehirdetést, ünnepeljék az úrvacsorában Krisztussal való kö
zösségüket és gazdagodjanak ismeretben és információkban. Sajnos, az idén 
elmaradtak a burgenlandiak és -  mivel szombati napon volt a találkozó -  
lehettünk volna többen is, megragadván a lehetőséget.

A  műemléktemplom adott ott
hont erre a napra. Délelőtt ünnepi 
istentisztelet és úrvacsoraosztás 
keretében kereste Isten övéit. 
D. Szebik Imre püspök Mt 7,12 
alapján hirdette az igét. Jézus 
„aranyszabályának” mondják ezt a 
bibliai verset. Nem a múltra emlé
kezni jöttünk, hanem hogy hitünk 
erősödjön. Nem magánügy, ha
nem személyes döntés a keresz- 
tyénség. Ez a vers Jézus hitvallása 
-  igénybejelentés. A  haszon bűvö
letében élő világunknak szól: Van 
emberi érték a jézusi erkölcsiség- 
ben és amit kíván, nem lehetetlen, 
megvalósítható. Vallomás és 
igénybejelentés mellett biztatás is 
ez az ige: Lehet tiszta lappal újat 
kezdeni, embertárs mellé odaállni, 
készen a megbocsátásra, és más le
het a világ, ha a jézusi értékek lesz
nek nyilvánvalóvá.

A hely ihletettsége szólalt meg 
Benczúr László Ybl-díjás építé
szünk előadásában, amikor a 
templom építészeti értékeit mutat
ta be. A  gyülekezet akkori templo
mát 1732-ben vették el és alig fél 
év alatt épült fel e mostani. Termé
szetesen sokféle megkötéssel, nem 
lehetett templom formájú, bejárat 
nem lehetett az utcáról, toronyról 
szó sem lehetett. Mégis építettek 
az ősök, mert kívánták a közössé
get. Az eredeti inkább hasonlított 
magtárhoz, mint templomhoz. 
Csak 1762-ben emelték meg a fa
lakat, új tetőzetet készítettek, így 
nyerte el mai formáját.

A  belső tér szépségeit sorban 
mutatta meg szakszerű ismerteté-

mozgató hit példája számunkra is. 
Bizonyságot tett a keresztyén em
ber öröméről, ami nem „kiter
melt” öröm, hanem „kapott” 
öröm. Ennek továbbsugárzása le
gyen a mai ünneplés is.

Luther halálának jubileumi évé
ben Keveházi László történész-lel
készünk előadása Luther három 
utolsó megnyilatkozására irányí
totta az emlékezők figyelmét. Utol
só írását halála ütán találták meg 
asztalán: „Koldusok vagyunk, ez az 
igazság!” Bizony koldusok vagyunk 
tudás dolgában is, de az Isten dol
gaiban különösen. Luther egyszer
re tanít tudásvágyra és melyebb 
alázatra is. A  másik megnyilatko
zása utolsó imádsága volt, melyben 
sok mindenért adhatott volna há
lát, de egyetlen forrása volt a hála
adásának: Jézus Krisztus megisme
rése és a benne való hit. Végül 
utolsó intésével arra figyelmeztette 
barátait, hogy imádkozzanak és 
mindent megtegyenek az evangé
liumért, Isten ügyéért. A reformá
ció nem Luther „ügye”, hanem az 
Isten ügye. Ezért Kell állandóan 
imádkozni érte!

Az ünnepély másik előadója dr. 
Fabiny Tibor professzor a honfog
lalás 1100 éves évfordulójára em
lékeztetett. Felvetette a kérdést, 
vajon találkoztak-e honfoglaló 
őseink a keresztyénség nyomaival? 
Igen -  volt a felelete, mert a Feke
te-tenger északi partjától kezdve a 
Kárpát-medencébe megérkezésü
kig különböző -  főként a keleti 
egyházhoz tartozó csoportokkal 
találkozhattak. Sokféle vallási (ke
resztyén) emléket őrzünk ebből a 
korból, melyek ásatások útján már 
előkerültek. Végül az itt élő népek 
visszhangját (akkor és most) ke
resve így foglalta össze: Ünnepel
jünk, ne felsőbbrendűséggel, hanem 
hálaadással, ne pártoskodással és 
széthúzással, hanem az egység leiké
vel és nem lehorgasztott fővel, ha
nem a megtartó Istenbe vetett hittel 
építsük a 21. század magyarságát.

A z  egész nap összefoglalását 
Szebik Imre püspök így adta meg: 
Átéltük, hogy Krisztus testvérei va
gyunk. Erősödtünk abban, hogy 
családban, kultúrában és tradíció
ban a keresztyén légkört valósítsuk 

r és legyen drága mindenkor a „kö-
zösség élménye” nekünk.

A  tudósító csupán egy dolgot jegyez meg mindezekhez: A  kis helyi gyüle
kezet szíves és szeretetteljes vendéglátással, komoly felkészüléssel és áldozat
tal adózott az ünnepség megrendezésében. Köszönet érte! De a fizikai és szel
lemi „befektetés” többet érdemelt volna a környékbeli gyülekezetektől. Győr, 
Sopron és Vas megye evangélikusságának nagyszerű találkozása, hitben 
megerősödése, együttes öröme lehetett volna ez a találkozás. Kár, hogy töb
ben nem hallották meg a hívó szót. Reméljük, legközelebb nem így lesz!

tszm

sében az előadó 
A gerendák 
támasztóik gaz
dagon faragot- 
tak. Az oltár 
1736-ból való, 
két oldalán a ko- 
rinthoszi oszlo
pok emelik ki a 
térből, az oltár
kép az utolsó va
csorát ábrázolja. 
A szószék Né
m e to rsz á g b ó l 
származik, 100 
évvel korábbi és 
drezdai meste
rek munkájára 

utal. Evangélikus építészetünk 
egyik legszebb műemléki példája a 
templom.

A nap folyamán ízelítőt kaptunk 
a Soproni Gyülekezet Énekkará
nak szolgálatából. Vezetőjük, Wag
ner Szilárd munkájának eredmé
nye volt érezhető kulturált, szép 
éneklésükön.

A délutáni templomi ünnepé
lyen Jankovits Béla esperes meg
nyitójában rámutatott a templom 
egykori építőinek mindent legyőző 
gyors munkájára, ami a hegyeket

Kinőtték a gyülekezeti termet
A megnagyobbított imaterem szentelése Kiskunhalason

Ilyen is ritkán esik meg! -  mon
dogatták magukban azok, akik a 
váratlan májusi hőségben, Exaudi 
vasárnapjának délutánján igye
keztek a kiskunhalasi evangéliku
sok gyülekezeti terme felé. Hogy 
egy gyülekezet kinője a rendelke
zésére álló helyiséget, valóban 
nem mindennapi esemény. Sokkal 
inkább ahhoz vagyunk szokva, 
hogy templomaink egyre üreseb
bek, a szekularizáció bennünket is 
elért.

Kiskunhalason valami más tör
tént. A  gyülekezet kénytelen volt a 
lelkészlakás terhére, egy szobányi
val megnövelni az eddig istentisz
teleti, gyülekezeti célokra használt 
helyiséget. Az ok egyszerű: az 
utóbbi időben többször is meg
esett, hogy nem fértek be az isten- 
tiszteletre jövők. Elkezdtek álmo
dozni -  és természetesen imádkoz
ni. Mert tudták, a kicsiny gyüleke
zet szűkös anyagi lehetőségei nem 
sok teret engednek az álmodozás
nak. De azt is tudták, Istennek 
semmi sem lehetetlen. És ezt a 
csodát éltük át mindannyian, ott, 
Kiskunhalason. Az átalakításhoz 
szükséges pénz, mintegy hétszáz
ezer forint, igen hamar összejött. 
Ebből a pénzből futotta az új szé
kekre is, hiszen egyre gyakrabban 
bekövetkezett, hogy istentisztelet 
alatt egy-egy régi szék hangos 
reccsenéssel omlott össze a rajta 
ülő alatt. Uj oltár is készült, és az 
ünnepelni érkezőket egy szép, ott
honos helyiség fogadta.

Azoknak, akik részt vették a ha
lasi evangélikusok örömében, kü
lönleges élményben is részük volt. 
Minden úgy indult, mint másutt, 
ahogyan azt már megszoktuk ha
sonló események alkalmával. Dr. 
Harmati Béla püspök végezte az 
aznapi igehirdetési alapige alapján 
a szolgálatot, jelen voltak lelké
szek is szép számban, és persze a 
gyülekezet, akik közül sokan be 
sem fértek a terembe. Szóval min
den olyan szép szabályosan indult, 
majd egyszer csak történt valami. 
A gyerekek és a fiatalok szolgála
tába egyre inkább bekapcsolódott 
a gyülekezet is, együtt énekelték-

dúdolták a fiatalok énekeit, spon
tán, szívből jövő ünneplés kezdő
dött. Egy közösség mondta el, éne
kelte el az örömét, háláját a meg
tartó Isten iránt. Aki Kiskunhala
son újra megmutatta, O az egyház 
Ura, aki ma is tesz csodákat, aki
hez bizalommal lehet fordulni. 
Üres kezünket gazdagon megtölti 
ajándékaival. Lopva körbe pillan
tottam, a kezdetben ünnepélyes és 
komoly arcok mind földerültek, 
együtt örültünk és együtt magasz
taltuk az egyház Urát. Ez az öröm 
áradt a gyülekezetben szolgáló 
Honti Irén diakónus lelkész szavai
ból, de éppúgy Bachát István nyug
díjas lelkész emlékezéséből, aíki a 
háború utáni indulásról szólt sok 
humorral, mint a halasiak egykori 
lelkésze. Kiskunhalas egykoron 
Soltvadkert szórványa volt, a két 
világháború között lett önálló. 
Szende Ernő volt az első kihelye
zett segédlelkész itt. Majd Je
szenszky Tibor szolgált egészen ha
láláig a maroknyi evangélikus 
közt, a fél megyényi szórványban.

Áldott munkát végzett a város 
nagy kórházában is, ahol sok kis
kőrösi, soltvadkerti beteget látoga
tott rendszeresen.

Az istentiszteletet követő szoká
sos közgyűlés is ebben az örvende
ző hangulatban folytatódott. A 
már ^kilencvenedik évében járó 
dr. Ádám Gyula gyülekezeti fel
ügyelő köszöntötte a vendégeket. 
Szeberényi Imre számolt be az át
alakítás költségeiről. Majd püspök 
és a gyülekezet, vendégek es hely
beliek, idősek és fiatalok voltak 
még sokáig együtt beszélgetve, is
merősöket fölfedezve.

Ezen a vasárnapon megtanul
tunk valamit. Ahol Isten népének 
szívében túlcsordul a hála és az 
öröm, ott ebben mindenki része
sül. Nem vonhatja ki abból magát 
senki sem. S abban a közösségben, 
ahol ennyi felgyülemlett öröm 
van, ott lényegtelenné válnak a 
keretek, a külsőségek, ott semmi 
sem szabhat gátat a Lélek áradá
sának.

Lupták György

A
Isten igéje által az élő Úrhoz

Am ikor a Veszprémi Egyházme
gye Elnöksége elhatározta, hogy Pá
pán csendesnapi alkalmat készít, 
senki sem gondolhatta, hogy csak 
akkor lesz a régvárt tavasz első nap
ja  is.

Pápa felé haladva, a még alig zöl
dellő határban a mozgó kisgépek és 
szorgos veteményező emberek látvá
nya fogadott. Vajon a Pápa környé
ki testvérek egy „ilyen ” munkára ser
kentő hétvégén hogyan tudnak majd 
mindent félbehagyva, nyugodtan az 
Ur lába elé ülni? -  tört elő a kétség a 
szívemből. De egyben az imádság is: 
„Jó Pásztorunk, tereld össze nyája
dat, hadd figyeljünk jólismert han
godra!” ,

Átélhettük a csodát, hogy az Elő 
Úrnak semmi sem lehetetlen. Sokan 
összejöttünk a sürgető tennivalókat 
otthon hagyva. Bízva abban, hogy az 
„Isten megszólító igéje”, az igehirde

tők mécseseinek fénye és a bizony
ságtevők szava igazolta, hogy lel
künk talaja is előkészített a magve
tésre, sőt az aratásra is termett, hisz 
„Nemcsak kenyérrel él az ember”.

Délután Lutherről, a Biblia sze
relmeséről, majd a Soproni Luther 
Szövetség áldásos létszámbeli és tes
ti-lelki gyarapodásáról hallhattunk 
értékes beszámolót. A  befejező áhí
taton hallott igehirdetés előkészített 
a közös úrvacsorára.

Hiszem, hogy a Világ Világossága 
tükröződött szemünkben és sza
vunkban. Remélem, hogy a vendég
látásban mindnyájan megtapasztal
tuk a testvéri szeretetet.

A  „Megszólító ige” pedig hadd 
szóljon majd a megszólítottakon ke
resztül azokhoz is, alak ezen a szép 
napon -  sok dolgukra hivatkozva -, 
nem vehettek részt...

Hesp Edéné

A JÖVŐ FELÉ IS TEKINTŐ EMLÉKNAP

Tízéves a Testvéri Szó
„Egyházunk életének nyomorúsá

gai, a magunk vétkei és mulasztásai 
ellenére reménységünk Jézus, akié 
minden hatalom mennyen és fö l
dön, aki a küldetést adja, s aki övéi
vel van minden napon a világ vége
zetéig.” Zárómondat ez a „Testvéri 
Szó a Magyarországi Evangélikus 
Egyház minden tagjához” című 
iratban, de az előretekintéshez is 
erőt, bizalmat ajándékoz. A  vissza
tekintés hálája, önbíráló készsége, 
bíráló szeretete és az előretekintés 
szakszerűsége egyaránt jellemez
ték a Testvéri Szó 10. évfordulóján 
rendezett emléknapot május 18-án 
a Deák téri Evangélikus Gimná
zium dísztermében.

Hálaadó úrvacsorái istentiszte
let öröme indította közös alkal
munkat. Majd Ittzés Nóra számos 
alapdokumentumot fűzött össze 
magyarázó szövegével. A Testvéri 
Szó irat küzdelmes útja tárult 
elénk. Felidézte Miklós Imre, az 
ÁEH elnöke 1986. június 3-án a 
Teológiai Akadémián elmondott 
bírálatát. Majd idézetekkel mutat
ta be az egyházunk megbízottai- 
nak s a Testvéri Szó küldötteinek 
tárgyalásait 1986. november 11-i 
keltezéssel összegző, de D. dr. 
Prőhle Károly által szerkesztett 
„Egyházunk belső megújulásáért” 
című iratot. Részletes idézetekkel 
foglalkozott az 1986. november
20-i Országos Közgyűlés meghök
kentő reformlépéseivel.

A jelentős eseményekre emlé
kezve hangzott fel a 10 éves évfor
duló ünnepélyességével, nyilváno
san először „a saját kezű aláírások” 
jel mögött levők, a csak egyetlen 
Testvéri Szó példányt aláírók sora: 
ifi. Bence Imre, Bottá István, Csep- 
regi Zsuzsa, Dóka Zoltán, Dóka 
Zoltánná, ifi. Fasang Árpád, dr. 
Frenkl Róbert, Gadó György, dr. 
Gadó Pál, Ittzés Gábor, Ittzés Nóra, 
id. Kendeh György, dr. Koczor Mik

lós, Koczor Zoltán, Rőzse István, 
Thumay Béla, Virágh Szabolcs, 
Zászkaliczky Pál, Zászkaliczky Péter.

A z alapdokumentumok között 
szerepelt az az 1988. november 28-i 
beadvány is, amelyet már csökkent 
létszámban írtak alá a Testvéri Szó 
aláírói. Ebben dr. Schulek Tibor, id. 
Kendeh György, Bottá István, Dan
hauser László és Lupták Gyula 
ügyének rendezését sürgették. Vé
gül az 1990. május 1-jei lelkészi fó
rumon elhangzott, a Testvéri Szó 
Közösségi Mozgalom által megfo
galmazott ,„Állásfoglalás és kérő 
szó” című irat első két bekezdését 
olvasta fel. Ez a néhány emlékez
tető bizonylat támogatta tájéko
zottságunkat, erőgyűjtésünket. 
Tükrözte azonban azt is, hogy a 
Testvéri Szó közösségének belső 
egysége megbomlott. Sokan el is 
távoztak az aláírói közösségből.

Erre az alaprendszerre támasz
kodva fejtette ki a Testvéri Szó 
egyháztörténeti hatásáról eleven, 
személyes emlékezéssel gondola
tait három előadó: dr. Frenkl Ró
bert, ifi. Fasang Árpád és Thumay 
Béla. Majd hozzászólások alakítot
ták a visszatekintést. Fel-felra- 
gyogtak a diakóniai teológia és az 
akkor természetes, sőt veszélyesen 
uralkodó, ma már sokszor moso- 
lyogtató politikai mondanivaló el
leni küzdelem vonásai. Kirajzoló
dott, hogy a Testvéri Szó kimunká
lásának négy hónapjában gyakor
latilag titkosan sikerült intenzív 
közösségi együttléteken létrehozni 
ezt a reformiratot. A belügymi
nisztériumi ügyintézés, az ÁEH in
formátor-csapata, a közismerten 
széles körű „besúgó rendszere” tá
jékozatlan maradt. Az átadott, be- 
folyásolatlan szöveg 1986 év máso
dik felétől új iránynak adott ener
giát. Egyházunk így a hazai új, po
litikai változások előtt kezdhette 
meg reform-változásait.

A délután előretekintő előadá
sát „Mai testvéri szavunk egyházunk 
jövőjéről” címmel dr. Koczor Zoltán 
tárta elénk. Párhuzamot teremtett 
a Testvéri Szó tartalmának régi ve- 
tületei s a mai gondolatokat indító 
hatásai között. Vizsgálta a szekula
rizációnak a mai társadalmunkban 
felizzó kérdéseit. Elemezte az 
evangelizáció, a misszió, a nem- 
lelkészi szolgálat kibontakozásá
nak lehetőségeit. Felvetette a mai, 
különböző egyházi fórumok szer
vezését. Majd a zsinati döntés előtt 
álló, nagy jelentőségű kérdést, az 
egyházkerületek számának megha
tározását hozta elő. Véleménye 
szerint a három egyházkerület a 
püspöki feladatokban a pasztorális 
szolgálat lehetőségét növelné a 
protokolláris szolgálat csökkenésé
vel. Mély bírálattal elemezte a le
mondását kilátásba helyező püspö
ki álláspontot a kerületek száma 
körül kialakult vitában.

Majd a hozzászólók eleven meg
világításai, javaslatai következtek. 
Értékes volt D. dr. Harmati Béla 
püspök higgadt hozzászólása. 
Nyugodt érveléssel mutatott rá a 
két egyházkerületes felosztás véle
ménye szerinti előnyös megoldásá
ra és egyházunk nehézségeire, le
hetőségeire. Még számosán újsze
rű szempontokat vetettek fel. 
Ezek között szerepelt pl. egyes 
gyülekezeteknek egymás közötti 
lelki és gazdasági összefonódása, 
az értelmiségi körökhöz hasonló
an nemértelmiségi körök létreho
zása. A javaslatok megvalósítása 
további szervezést ösztönöz.

Együttlétünket Zászkaliczky Pé
ter igehirdetése zárta le a nagy va
csorát előkészítő szolgáról. Az 
újabb és újabb pontos feladattel
jesítésről...

Krisztus Urunk segíts meg!

Koczor Miklós

NYERTEM! SOKAT!
Aligha nagy azok száma nálunk, akiknek 270 000 Fi 

meg se kottyan. Márpedig én ennyit nyertem. N o nem 
egyszerre; és mai forintértékben kifejezve, hiszen így reá
lis: ez heti egy totó és egy lottó „belépő” ára a legelső fi
zetésemtől számolva mind máig. Pardon: ebből le kell 
számítani azt a (meglepően szerény) összeget, amit átla
gos „szerencsével” nyertem volna, ha játszom. De nem 
játszottam ilyet -  kivéve azt a 3-4 hetet, amikor 1960- 
ban mégis megpróbáltam. Bár ez lett volna életemben a 
legnagyobb gyarlóság -  mindenesetre s talán jellemzően 
akkor „követtem el” ezt, amikor anyagilag a legnyo
masztóbb helyzetben voltam. Aztán radikálisan szakí
tottam Fortunával, s ez volt az én nagyon is valós nyere
ségem. Némi időt is megtakarítottam, s még több csaló
dást, hetenként kétszer, s a fokozódó keserűséget, hogy 
lám, lám, ilyen az én szerencsém.

Volt mire fordítani az így megspórolt lelki energiát és 
pénzmagot. Puskin elbeszélése és Csajkovszkij ennek 
alapján szerzett operája, a Pique Dame klasszikusan be
mutatja azt az ideggyógyászati tényt, hogy a szerencse 
hajszolása -  bármi módon -  függőségbe, szinte megszál
lottságba züllesztheti azt, akinek ehhez tapad a lelke: na
gyon rossz lóra teszi fe l az életét. Nincs az a nyeremény, 
amely egy lelki űrt be tudna tölteni. A  felelősség elhárí
tására viszont „jó” az önámítás: „Nem tehetek róla, 
nincs szerencsém. ” S ehhez még jöhet egy kis boldogta
lansági ideológia, kellő önsajnálattal, s akkor „Nincs a 
teremtésben vesztes, csak én”.

Igaz, nem mindenki viszi túlzásba. Vannak mértékle
tes szerencsevadászok, bekötött szemű céllövők Talán 
az sem tartaná vissza őket, ha megtudnák azt, amit egy

bennfentes szakember árult él egyszer nekem, hogy a be
folyt összegnek milyen csekély hányadát fizetik ki a nyer
teseknek Úgy sejtem: a „benevezők” nagy többségének 
voltaképpen a heti illúzió kell, jobb reménység híján. S 
itt van a kutya eltemetve. Ez tünet. Kérdezzük meg „tő
le”, m i okból vagy célból jött a nyakunkra, saját ben
sőnkből, mert a reklám csak akkor hat ránk ha van raj
tunk fogódzója. Akár a kísértésnek 

Apróság ez, ne kicsinyeskedjünk? Jó. Kapcsoljunk 
egy-két kategóriával magasabbra. Van időtálló életcé
lunk? Mi az elsőrendű mozgatónk? Az-e, hogy megtalál
ju k  és kövessük személyes rendeltetésünk útját, melyet 
életünk Gazdája jelöl ki nekünk vagy valami egész mást 
eszkábálunk magunknak? „ Valóban nagy nyereség a ke
gyesség (régi fordítás: istenfélelem), megelégedéssel” -  ír
ja Pál (lT im  6,6). Nyilván nem valami erőltetett, csepe- 
gős, vagy idült homlokráncolásban szenvedő kegyeske
désről van itt szó, mely olykor még agresszív is, és való
jában visszataszító, hanem hiteles megragadottságról, 
mely számára nincs izgalmasabb kérdés, mint az, hogy 
m it akar Isten véghezvinni bennem és általam?

Totó, lottó -  bagatell dolgok Akkor sem sokat nyer
tem volna velük ha egy összegben üti a markomat az a 
kétszáz-egynéhány ezer forint, amit apránként nyertem 
meg azzal, hogy fütyültem rájuk Pedig „füttyért” ez iga
zán szép tiszteletdíj. De még abban sem vagyok biztos, 
hogy javamra vált volna egy olyan nyereség. Hiszen a 
FO nyeremény megváltoztatja bennünk és körülöttünk a 
világot. Magunkat is nyereséggé formál-minősít-dolgoz 
át mások számára. Úgy hívják: Jézus Krisztus.

Dr. Bodrog Miklós

Európai Protestáns Segélyszervezetek Közgyűlése Budapesten
A Magyar Ökumenikus Szeretet

szolgálat meghívására május 20- 22. 
között Budapesten tartotta éves 
Közgyűlését az Európai Protestáns 
Segélyszervezetek Szövetsége. Az 
összességében, évente több milliárd 
dolláros költségvetéssel dolgozó 
szervezetek egyik fontos célkitűzése 
a partnerszervezetek közötti együtt
működés fokozása.

A brüsszeli székhelyű szövetség
nek a közép-kelet-európai térségből 
1993. óta egyetlen tagja a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat.

A budapesti Közgyűlésen áttekin
tették az egyes segélyszervezetek el
végzett feladatait, valamint az 
1996-97. évi terveket. Kiemelt fon
tosságot kap az Európai Közösséggel 
való együttműködés, különös tekin
tettel a kelet-európai térségben meg
oldandó humanitárius feladatokra. 
Vita volt a protestáns segélyszerve
zeteket foglalkoztató, a segélyezés 
koncepcióját érintő témában, amely 
a „halat vagy hálót” közismert mon
dásban fogalmazható meg.

Ugyancsak napirenden szerepelt 
Magyarország Európai Közösséghez

való csatlakozásának kérdése, amely 
a nem kormányzati szervezetek tevé
kenységét is érinti. A témára való te
kintettel a Magyar Ökumenikus Sze
retetszolgálat egyházi és kormányza
ti képviselőket is meghívott a Köz
gyűlés kedd délutáni ülésnapjára.

A tanácskozás során a segélyszer
vezetek -  11 országból -  legfelsőbb 
vezetői szinten képviseltették magu
kat. A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat az Európai Protestáns 
Segélyszervezetek Szövetségének 
Közgyűlésén beszámolt a csecsenföl-

di és dagesztáni segélyezési munká
járól, valamint bemutatta itthoni te
vékenységét is. A résztvevők talál
koztak a Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat Igazgató Thnácsának, il
letve a Szeretetszolgálat alapítóinak 
képviselőivel.

Dr. Harmati Béla evangélikus 
püspök, a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának elnöke fel
kereste a közgyűlést. Részt vett a 
kerekasztal-beszélgetésen és átadta 
az Ökumenikus Tanács tagegyházai
nak köszöntését

LÁTOGATÓK ERŐSPUSZTÁN
A budapesti Kanadai Nagykövetség és a Magyar Ökumenikus Szeretet

szolgálat közötti több éves, menekültügyi együttműködés magas szintű el
ismeréseként Rodney Invin Kanada budapesti nagykövete a Magyar Öku
menikus Szeretetszolgálat igazgatója, Lehel László lelkész meghívását el
fogadva május 14-én, meglátogatta a Szeretetszolgálat Erőspusztán műkö
dő Menekülteket Befogadó Átmeneti Otthonát.

A kanadai kormány nagy figyelemmel kíséri a nem-kormányzati szervek 
munkáját.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Átmeneti Otthonából több, 
hazájába visszatérni nem kívánó menekült jutott el új, befogadó országá
ba, Kanadába.



*--------NAPRÓL
Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyá

jan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 
megnyugvást adok nektek. Mt 11,28

VASÁRNAP De még boldogabbak azok, akik hall
gatják az Isten beszédét és megtartják. Lk 11,28 (Józs 
5,14; Lk 14,15-24; Ef 2,17-22; Zsolt 36). Mindannyi
an a boldogságot keressük. A boldogság lehet amo
lyan „Kék madár”. Csalfa jószág, röpköd -  leszáll, 
megsimíthatod, de ahogyan jött — elillan. Beleőszülsz, 
mégsem találsz rá. Az igazi boldogság az, ha megér- 

! zed: az Úr mindvégig dús legelőkön terelgetett.

HÉTFŐ Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicső- 
' ségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok 

egymást magatoknál. Fii 2,3 (Préd 4,17; 5,1-6; 3Móz 
19,32; lKir 8,1-13). Nem szeretik a sikertelen em
bereket. A sikertelen bizonyára buta, vagy élhetet
len, aki elszalasztja élete nagy lehetőségeit. A siker
telen ember unalmas is, és lehangoló -  mondják. El
lenben a sikeres: izgalmas és csillogó, pénze van és 
hírneve: fel kell nézni rá! Isten országában más a 
mérce. A szerény és alázatos ember, talmi dicsőség 
nélkül a legnagyobb.

Evangélikus Élet 1996. június 16.

NAP RA-
2Tim 1,7 (Zsolt 91,1-2; ApCsel 20,7-12; lKir
9.1- 9). Félelmetesek a világ árnyai. Túl nagy itt a sö
tétség. Erőnk elhagy, szeretetünk kihűl, elveszítjük 
fejünket. Világosság Lelke! Te töltsd fel Szent olaj
jal -  üres lámpásainkat!

CSÚTÖRTŐKlEzért egészen bizonyosnak tartjuk a 
prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sö
tét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felra
gyog a nap és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 
2Pét 1,19 (Zsolt 107,10.13.15; ÍJán 3,13-18; lKir
10.1- 13). Belül haltak meg a csillagaim. Örök sö
tétségre ítéltem önmagam. Egy kiáltó szó nekiüt
között áléit szívemnek: „Téljetek meg, mert elkö
zelített az Isten országa!” (Mt 3,2b) Azóta újra do
bog.

KEDD Az Úr ezt mondta szolgájának: Menj el az 
utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni min
denkit, hogy megteljék a házam. Lk 14,23 (Ézs 
45,22; Mt 10,7-15; lKir 8,22-30; 54-61). Elindultam 
egy magam választotta úton és sokfelé elzarándo
koltam. De mindenütt idegennek éreztem magam. 
Légy áldott Uram, hogy kényszerítettél házadba be
jönni. Azóta otthon vagyok!

SZERDA Nem a félelem lelkét adta nekünk az Is
ten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

PÉNTEK Ne keresse senki a maga javát, hanem a 
másét. lKor 10,24 (lSám 10,7; Jón 3,1—10; lKir 
11,1-13). Biztos vagyok benne, hogy egyetlen politi
kai párt sem tűzné zászlajára ezt az igét, korteshad
járata idején. A választók nevetnének az ilyen lob- 
byn: „megint olyat ígérnek, amit nem fognak betar
tani!” Kár. Mert ha gazdaságilag nem is, erkölcsileg 
így emelkedhetne fel ez az ország.

SZOMBAT Az Ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jé
zusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, | 
igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. lKor ( 
1,30 (Zsolt 135,14; Jer 3,14-17; lKir 11,26-43). Hát 
ilyen Istenünk van! Lázadtunk ellene, nem törőd- I 
tünk vele és mégis szeret. Albölcsességeink és fél- I 
igazságaink alapján trónt követeltünk, mégis meg- | 
kegyelmezett.

Szókéné Bakav Beatrix ‘

K eserűségből -  á ld á s ...
A magunk szenvedése sok min

denben különbözik a másikétól. 
Többek között abban is, hogy ta
lán egy percre sem tudunk megfe
ledkezni róla. Tálán kicsit enyhíti a 
gyógyszer -  de hamar újra jön. Ta
lán minden lépésnél, talán minden 
mozdulatnál. Tálán minden este 
azzal, hogy nem tudok elaludni.

Jób életében sorozatban jöttek a 
bájók: a vagyon es á gyermekek el
vesztése, saját betegsége, majd a 
barátok vádaskodása.

És jöttek ezzel a miértek is. Má
sok élete könnyebb, sőt ő -  az is
tenfélő -  keményebb csapásokat 
kap másnál. Hol van Isten igazsá
ga, kegyelme? Naponta találko
zunk olyan emberekkel, akik ha
sonló kérdéseket vetnek föl: mun
kanélküli fiatalok, magányos, be
teg öregek.

A szenvedés után szinte min
denkinél beáll a zúgolódás, láza- 
dozás szakasza. Tálán nem mondja 
ki, talán hallgat róla, talán tartja a 
napi csendesórát, jár a templomba 
-  de belül ott a nagy keserűség:

miért pont én? Miért ilyen a csalá
dom, az egészségem, az anyagi 
helyzetem? Miért hagyja ezt 
Isten?...

Az ige szerint Jób számára a vé
gén áldássá lett a nagy keserűség. 
Mi ennek a titka? A megalázkodás 
(Jób 39,34-38.) Nem változik a 
szenvedés, tart a betegség, tart az 
ítélkező barátok szívtelen beszéde 
-  de o megbékél, kádöbben: „íme 
én parányi vagyok... kezemet a 
szájamra teszem”.

M i nem kérhetjük számon Istent. 
Nem szabhatjuk meg útjait, eszkö
zeit, szándékait. De egyet tehe
tünk: kezéből elfogadjuk megaláz
kodva a próbát és kérjük naponta 
az erőt, hogy el tudjuk viselni csen
desen.

Sok embert ismerek, akit -  talán 
már fiatalon -  fogékonnyá tett az 
igére a szenvedés. Észreveszem, 
hogy lehet inteni ő t... figyel a sze
mélyes, élő igére, kéri és várja azt. 
Erőt keres benne.

Érteni kezdi az igét, hogy az 
nem emberi beszéd -  róla, neki szól.

Tálán átéli, hogy önmagát, bűneit 
soha nem ismerte volna meg, ha 
nem jön a fenyítés, a próba.

A tapasztalat, az élet azt mutat
ja, hogy a szenvedés olyan, mint az 
eső. A  felásott, előkészített talaj 
befogadja az esőt, termékennyé 
teszi, de a kemény, letaposott föld 
még keményebbé válik, és termé
ketlen marad.

Isten sok mindennel „fel tudja 
ásni” szívünk talaját! Jó, ha ezt 
alázattal rá tudjuk bízni Istenre, és 
engedjük, hogy így előkészítsen az 
ige esőjének befogadására. így le
het termékennyé és gyümölcsöző
vé az életünk.

Petrőczy Kata Szidónia éneké
vel fejezzük be:

„ Csak Jóbnak tűrését, Abrahámnak
hitét

Oltsad az én szívembe;
Én reménységemet, erőtlenségemet 
Fogadd szent kegyelmedbe!
Ellened ne vétsek, Csak tenéked

éljek,
Bízzak ígéretedbe!”

(350. ének 5. v.) 

Gáncs Aladár

GRUNVALSZKY KAROLY
1912-1996

Grűnvalszky Károly, aki 31 éven 
át volt a budapest-józsefvárosi 
evangélikus gyülekezet lelkésze, 
1996. május 3-án hunyt el Buda
pesten. Temetése május 17-én volt 
Harmati Béla püspök szolgálatá
val. Kilenc évvel ezelőtt elhunyt fe
lesége mellé temették el a rákoske
resztúri Új-Köztemetőben.

A lelkészi karnak különleges te
hetséggel megáldott, többtálentu- 
mos tagja volt Grűnvalszky Kár
oly. Kecskeméten érettségizett, 
mgjd a soproni teológiai fakultá
son végezte el a lelkészi szolgálat
ra felkészítő tanulmányait. Volt 
mezőberényi és budapesti segéd
lelkész, azután Németországban 
volt egy évig ösztöndíjas, majd 
ugyanott mint munkásgondozó 
lelkész töltött el egy évet Hazatér
ve először egyházkerületi segédlel
készként működött, majd a zuglói 
gyülekezet szervezésével bízta meg 
a püspök. Onnan a Budapesti 
Evangélikus Gimnáziumba került 
vallástanárként. Később a Buda
pesti Egyházmegye missziói lelké
sze le tt  Ebből a munkakörből hív
ta el a Pesti Egyház a józsefvárosi 
lelkészi kör szervezésére 1948. jú 
lius 15-i kezdő időponttal. Előtte 
m ár működött itt egy rövid ideig 
Gyöngyösi Vilmos, de a lelkészkor 
megszervezésének, majd a gyüle
kezet önállósításának feladata lé

nyegében reá h áru lt Itt mutatko
zott meg kiváló pásztori készsége 
és nagyszerű igehirdetői adottsá
ga. Ebben a szolgálatban töltött el 
31 évet A gyülekezeti szolgálattal 
egy időben hosszú időn át ellátta 
az országos egyházi főtitkár tisztét 
is. 1979. július 1-jén ment nyugdíj
ba. Nyugdíjas évei alatt öntötte 
formába m ár korábban kezdett 
egyháztörténeti tankönyvét, amit 
Sajtóosztályunk ki is adott.

Bár sokféle feladatot látott el 
több mint 60 éves egyházi szolgá
lata alatt, mégis elsősorban gyüle
kezeti lelkész volt. Három évtize
des józsefvárosi szolgálata alatt 
több istentiszteleti helyet alakí
tott ki a kerület területén. Először 
a háborús évek alatt megsérült 
Rákóczi úti templomot tette hasz
nálhatóvá, majd a Karácsony 
Sándor utcában egy örökölt bér
házból alakított ki Szeretetott
hont s istentiszteleti helyet a ko
rábban is használt Üllői úti temp
lom mellett. Mint országos egyhá
zi főtitkár hozta létre a Központi 
Alap intézményét. Ez a szegé
nyebb gyülekezetek megsegítésére 
alakult, s ma is működik. Vallás
tanári működésére még ma is so
ka.-'  emlékeznek. Szigorúan ellen
őrizte tanítványainak az istentisz
teleteken való részvételét Fontos 
volt a bi. ,;a és a Kiskáté, vala

mint általában hitvallási irataink 
ismerete.

Nyugdíjban töltött 17 évének 
vége felé sokféle betegséggel küsz
ködött, s betegségében megfárad
va, de a kegyelmes Istenbe vetett 
hitében meg nem lankadva várta 
és kívánta az elköltözést ebből a 
világból abba az országba, amit 
hirdetett, s ami hitének végső re
ménysége volt.

Két fia, családja, lelkésztársak 
és volt gyülekezetének nagy serege 
kísérte utolsó útjára a 84. évében 
elhunyt lelkészt.

Vető Béla

Bár ágendánk a 23. verstől kez- 
[ dődően jelöli ki az alapigét, taná- 
I esős az 1. versnél kezdeni az olva- 
I sást. Jézus hazatért Názáretbe. Sa- 
[ já t világába ment, de az övéi nem 
\ fogadták be őt -  írta később János, 
I már egyetemes érvénnyel.

Jézus provokálta názáreti hall
gatóit. Bizony, mondom nektek, 
egyetlen próféta sem kedves a maga 
hazájában. És se szó, se beszéd,

I egyetértenek vele. Vajon Isten 
nem gondolt az izraeliekre Illés 
próféta idejében, csak a sareptai 
özvegyasszonyra? Vagy nem szán
ta Izrael leprásait Elizeus napjai
ban, csak a szír Naámánt? De
hogynem. A názáreti atyafiak ha
ragra geijednek, Jézust elutasítják, 
míg érvelését minden további nél
kül elfogadják. Pedig Jézus azt 
várta, hogy nemet mondjanak ne
ki, és igent mondjanak rá. Mert Il
lés mehetett volna izraeli éhezők
höz is, ha lettek volna köztük olya
nok, akik könyörgésükkel kitartó
an ostromolják az Istent. S Elizeus 
működésének idején is megtisztul
hattak volna izraeliek is, ha igazán 
akartak volna.

Egyetlen próféta sem kedves a 
maga hazájában. Igaz. Közeli kap
csolatokban sokkal több az indu
latátvitel, s az embert nem hagyja 
nyugodni a másik szemében a szál
ka, míg a magáéban sehogyan sem 
veszi észre a gerendát. Pedig ott 
van. Épp ezért gerjednek haragra 
az emberek, akárcsak ez a kezdet
ben még oly lelkes názáreti társa
ság, s ezért nem kedvesek a prófé
ták a saját hazájukban. Mind
ezeknek természetesen következ
ményei vannak: Illés nem menti 
meg az éhezőket, Elizeus nem 
gyógyítja meg a leprásokat, Jézus 
pedig -  ahogy Lukács írja a törté
net végén -  átmegy köztük és eltá
vozik. S itt ugorjunk vissza az 
Ézsaiástól való idézetre, amit Jé
zus nem sokkal előbb olvasott fel a 
názáreti zsinagógában, s gondol
kozzunk tovább! Nem szabadul
nak ki a foglyok, nem nyílnak meg 
a váltok szemei, nem menekülnek 
meg a megkjnzottak, s nem kö
szönt be az Úr kedves esztendeje. 
Jézus átmegy köztük és eltávozik.

Jézus provokálta názáreti hall
gatóit. A latin provoco ige azt je
lenti: előhívni. Lépéseket, döntése
ket. Hogy milyeneket, az nem Jé
zuson múlik, hanem mirajtunk. 
Mert igaz, hogy egyetlen próféta 
sem kedves a maga hazájában, hi
szen a gerendák nem látszanak, vi- 
szontag mindannyiunk szemében 
élesen kirajzolódnak a másik képé

re vetülő szálkák. De többek kö
zött éppen az ilyen jóindulatúan 
provokatív kijelentések ébreszthet
nek bennünket jobb belátásra. Az 
Újszövetség tanúsága szerint Jézus 
nem is fukarkodott velük, hiszen rá 
akarta döbbenteni beszélgetőtár
sait helyzetük tarthatatlanságára. 
Jézus azért provokál, hogy igent 
mondjunk a ravaszkás mondás ró
lunk kimondott ítéletére, ugyanak
kor ne nyugodjunk bele a minden
ki számára hátrányos következmé
nyekkel járó helyzetbe, s a folya
matos múltra vonatkozó bűnbánat 
igenje mellett a jövőre nézve 
mondjunk nemet a szálkalátó, ge
rendáról mit sem tudó magabiztos
ságra, a prófétaűző haragra. Arra, 
hogy amíg indulataink csak száll
nak mások bennünk lévő képére, 
elkerülnek minket a próféták, s el
kerül az áldás is. Jézus názáreti 
hallgatói elmarasztalták Jézust, 
ahelyett, hogy marasztalták volna.

Nem véletlenül mennek a fel
nőttkor küszöbére ért fiatalok ván
dorútra a népmesében. S nem vé
letlenül mondja a Szentírás: „El
hagyja a férfi apját és anyját...” A 
közeli emberi kapcsolatok, bármi
lyenek legyenek is, egytől egyig 
tisztázásra szorulnak ahhoz, hogy 
rajtacsíphessük magunkat a szál
kák kivetítésén, s elkezdjük látni a 
gerendákat, ahhoz, hogy ne mond
junk Jézus názáreti hallgatóságá
hoz igent ott, ahol nemet kellene, s 
nemet ott, ahol igent kellene mon
danunk. E felismerés nélkül igazi 
hitbeli ismeretre sem tehet szert az 
ember, hiszen nem tud világosan 
különbséget tenni önmaga és má
sok között, s ez az úgymond isteni 
dolgok megítélésére is erősen ki
hat.

Hosszabb távú igazság is rejtő
zik persze Jézus híressé vált mon
dásában. Folyamatos önmérsék
letre kell, hogy intsen bennünket 
környezetünk megítélése, és külö
nösen környezetünk megváltozta
tására irányuló vágyaink, elképze
léseink tekintetében. Otthon külö
nösképp ne akarjon egyikünk sem 
próféta lenni, ha azonban próféta, 
netán prófétánál is nagyobb jár fe
lénk, nem árt felismernünk.

Zay Balázs

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus Krisztus! Állj elénk, és 

tarts elénk tükröt! Add, hogy ne űz
zünk el Téged, s ne űzzük el követeidet 
sem! Segíts félrevonulni, s messze 
mindentől, Hozzád közel, elkezdeni 
tisztábban látni! Szálkák helyett ge
rendát, elképzelések helyett valóságot. 
Földit is, mennyeit is. Ámen.

HAZAI ESETEN
ZENES AHITAT 

június 23-án, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban a

HAMBURG -HARVESTEHUDEI 
SZENT-JÁNOS-KÓRUS 

közreműködésével. 
Műsoron

Gabrieli, J.S. Bach, Brahms, 
Verdi és Kodály motettái. 

Vezényel:
CLAUS BANTZER 
A belépés díjtalan.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája június 16-án: Kéijük 
a Szentlelket, hogy a Mécses Szeretet
szolgálat a jövőben is folytathassa alá
zatosan szolgálatát a megvetett embe
rek körében és érdekében, egyúttal a 
társadalom életében is.

Szépfalusi István .Ahogy Bécsben 
megindultam” című kétkötetes kortör
téneti naplója a Bethlen Gábor Könyv
kiadó gondozásában jelent meg. Kap
ható és megrendelhető postán vagy te
lefonon a következő címen: Albert Ti
bor, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 9400 
Sopron, Mátyás kir. u. 17/1. Telefon: 
(94)340-060. A könyv ára: 1400,- Ft.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
Az Ökumenikus Értelmiségi Kör 

május 17-én a református gimnázium 
olvasótermében könyvbemutatót ren
dezett. Kékén András volt hódmezővá
sárhelyi lelkész életregényét -  Fabiny 
Tamás könyvét -  bemutatta Takács Já
nos Pro Urbe-díjas lelkész.

HALÁLOZÁS
Dr. Havas Gáborné Bede Piroska, a 

Deák Téri Gimnázium volt igazgató- 
helyettese és tanára május 20-án súlyos

A VII. NYÁRI HITOKTATÓKÉPZŐ TANFOLYAMOT 
a Budai és Pesti egyházmegye rendezésében 

július 22,-július 30-ig tartjuk.
az Evangélikus Teológiai Akadémián (1147 Budapest, Rózsavölgyi 
köz 3.).

Részvételi d(j: étkezés-szállás napi 800,- Ft. -  Ellátás költségei
hez az Országos Egyház is hozzájárul.

A tanfolyam július 22-én, hétfőn du. 4 órakor kezdődik, és júli
us 30-án, kedden ebéd után fejeződik be. -  Július 26-án, pénteken 
ÓVODAI napot tartunk.

Jelentkezés: dr. Muntag Andoraé fasori lelkésznél június 15-ig 
(1071 Budapest, Danyanich u. 28/b. Fasori evangélikus lelkészi hi
vatal. T.: 322-28-06

A jelentkezőknek részletes programot küldünk.
Várjuk mind az eddigi, mind új résztvevők jelentkezését!! Teoló

gusok, hitoktatói (hittantanári) szakra járók, hitoktatók és lelké
szek számára is.

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK

MEGJELENT! MEGJELENT!
Dietrich Bonhoeffen Követés 

(Nachfolge) c. műve magyar fordí
tásban. Ára: 710,- Ft (ÁFÁ-val)

Mátis István: Küszöb előtt. A 
szerző novelláit és esszészerű ta
nulmányait egybefogó kötet egy 
élet terméséből ad bemutatót A fa
lu és a falusi nép szószólója és el
kötelezettje.

Ára: 650,- Ft (ÁFÁ-val)
Kapható a Sajtóosztály Köny

vesboltjában. (1085 VHI. Üllői út 
24.)

5-nél több pélgány rendelése 
esetén 10% kedvezményt adunk.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. Június 16.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscner Károly; dut 6. dn Széchey 
B é la ;V  Modori u. 6. de. fél 10. pu ro az ja  
Sándor; Pesthidegkút, u >O"*08árok “• 9- 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, in ., 
Víziorgona u. 1. de. 9 . Veraató János; 
Csillaghegy, n i., Mátyás kir. u. 31. de. 10 
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. BáUnt 
László; Újpest IV., Lebstück M. u. 3£38. 
de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11.. (úw.) 
Béres Ttunás; du. 4. (szeretetvendégség) 
Béres Itatás; VH., Városligeti fasor 17. de. 
11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy 
Zoltán; m ,  ÜUíl út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza- Vm ., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VUL, Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VHI., Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Itatás; IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Itatás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Ttatásy Ttatásné; Kelenföld, XI., Bocskai ut 
10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Ferenczy 
Erzsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Schulek Mátyás; Budagyöngye, XIL, Szilágyi 
E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; 
Budahegyvidék, XII., "Ihrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Takács 
József; du. fél 7. Kőszeghy "Itatás; Xffl., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
VITT., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
"Itatásy Itatás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 
10. "Itatásy "Itatásné; Pestújhely, XV, Temp
lom tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, 
XV, Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. 
Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., Hő
sök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cin- 
kota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blat- 
niczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVn., Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; 
Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. dr. 
Selmeczi János; Rákoskeresztúr, XVII., 
Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; 
Rákosliget, XVU. Gózon Gy. u. de. 11. dr. 
Selmeczi János; Pestszentlőrinc, XVUL, 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XV111., Rákóczi út 8. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; 
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 
9. Solymár Gábor;

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 2. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: lKor 15,32-34; az igehirde
tés alapigéje: Lk 4,23-30.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán június 17-én, hétfőn 13.30 
órakor. 13.20-kor evangélikus korális- 
mertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz, 

június 15., szombat: Az első levél Új- 
Guineából -  Bálint Zoltánék 

június 16. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  Csepregi Béla 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19,

G O M B O S L A JO S 
aranykoszorús harangöntö mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

A

műtét után hirtelen elhunyt. Temetése 
május 31-én volt az Új-Köztemetőben. 
Az iskola nevében Schulek Mátyás 
igazgató vett búcsút.

27 éves, diplomás hölgy megismerkedne 
lelki értékekben gazdag evangélikus fiatal
emberrel. Leveleket „Nyugat-Dunántúl” jel
igére a szerkesztőségbe kérjük.

A badacsonytomaji Protestáns Imaház 
vendégszobája 2-3 fő részére kiadó. Érdek
lődni lehet Nagy Eörsnél. Teli: (87)431-221. 
Levélcím: 8261 Badacsony, Kossuth u. 64.

Evangélikus
Élet

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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díf belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

I
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ORSZÁGOS
EVAN G ÉLIK U S

HETILAP Elet
61. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 

1996. JÚNIUS 23. 
SZENTHÁROMSÁG 

ÜNNEPE UTÁNI 
HARMADIK VASÁRNAP

ARA: 35 FT

Megváltottabbnak nézzenek ki 
a keresztyének, ha azt akarják, hogy

Megváltójukban hinni tudjak.

Nietzsche

A TARTALOMBÓL “
BUDAPESTI EVANGÉLIKUS 

TEMPLOMOK

NÉGY NAP NÜRNBERGBEN

ZSINATI ELŐZETES

A MAGYAR-FINN-ÉSZT 
TEOLÓGIAI KONFERENCIA 

PROGRAMJA
(Közösük a konferencia nyilvános alkalmait, 

melyekre hígjuk az érdeklődőket.) 
Június 25-én, kedden de. 9 órakor 

Megnyitó istentisztelet úrvacsoraosztással 
a Fasori evangélikus templomban 
Igét hirdet: D. Szebik Imre püspök 
De. 1030 órakor előadás a gimnázium aulá

jában
„Evangéliumi szabadság -  történeti-nemzeti 

identitás”
D. Dr. Harmati Béla püspök 
Korreferátum: Kalevi Tóiviainem püspök 

Június 26-án, szerdán de. 930 órakor előadás 
„Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai 

értelmezése”
Dr. Reuss András rektor 
Korreferátum: Matti Sihvonen püspök 
Június 27-én, csütörtökön de. 930 órakor 

előadás
„Történeti -  nemzeti identitás a változó Eu

rópában”
Dr. Szabóné Mátrai Marianna 
Korreferátum: Mikko Heikka dómprépost. 
Este 6 órakor a Deák téri gimnázium aulájá

ban
Kulturális est „Közös gyökereink” címmel. 

Június 28-30. között kisebb csoportokban 
gyülekezeti látogatások.

ANNA MAIJA RAITTILA:

DÍCSÉRET
Reggel. Ragyogásba borul 
olaj fá k  minden levele -  
minden felhő. Ragyogva szállnak fenn 
hegyek íve, kupolája felett.

Fény. Illat. Végtelen.
Némák a madarak.

Énekek énekét 
énekli most -  a csend.

SZERETET, SZENT 
TŰZ!

Hogyan lehet a gonoszt megkötözni?
S hogyan szabadulhat meg a gonosz 
hálójából a szeretet?

A  szeretetet nem lehet bezárni... 
sosem szövődik ármányba, intrikába!

A  szeretet, a szent Tűz 
vár, sugárzik, 
s képes elégetni szívünk 
minden rejtett kötelékét.

Finnből fordította: Túrmezei Erzsébet

■■ ■■ r

KÖSZÖNTÉS
Számunkra nagyon fontos évfordulókhoz kapcsolódva kerül sor a Finn-Észt é s  Magyar 

Evangélikus Egyházak konferenciájára június 24.-július 1. között. A honfoglalás 1100. 
éve, a magyar iskolák ezer éve az, amire országunk emlékezik. Közben figyelünk arra, 
hogy ez  az év számunkra Luther Márton emléke is, hiszen február 18-án volt halálának 
450. éve.

A teológiai é s  az egyház életéről szóló  előadások, a gyülekezetek látogatása adjon 
képet arról, hogyan élünk é s  milyen kérdésekkel birkózunk. Egyházunk, gyülekezeteink 
szeretnének többet tudni testvérnépeinkről é s  a finn é s  észt gyülekezetekről. Az elmúlt 
évtizedekben mozgalommá vált a finn-magyar testvérgyülekezeti csere. Bizonyára lehet
sé g e s , hogy ebbe a sokat jelentő áramlatba bekapcsoljuk Észtországot, é s  ott legyenek  
velünk együtt Erdély é s  Nyugat-Európa magyar gyülekezetei is, amikor keressük a kap
csolatokat.

Az apostoli ige szerint arra hivattunk el, hogy áldást örököljünk. Isten áldása a barát, a 
megértő embertárs, a testvér. Adjunk hálát együtt egym ásért é s  részesedbe Isten 
áldásából osztogassuk ezt az áldást másoknak.

Erős vár a mi Istenünk! D. Dr. Harmati Béla püspök

EMLÉKEZÜNK
Egy híján hatvan éve, hogy a három nemzet evan

gélikus lelkészei először gyűltek össze közös lelkész
konferenciára Budapesten. 1937-ben, május 22-június
6. között a konferenciát a fővárosban kezdték meg, 
majd magyarországi körútra indultak, melynek során 
felkeresték Miskolc, Ózd, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szeged, Pécs, Keszthely, Sopron és Győr gyülekezete
it. Közben ismerkedtek a jellegzetes magyar tájakkal, 
a Hortobággyal és a Balatonnal, alfölddel és hegyvi
dékkel.

Az Evangélikus Elet 1937-es évfolyamát fellapozva 
arról győződhetünk meg, hogy az addig meglehetősen 
ismeretlen finn evangélikus egyházat több cikkben 
igyekeztek megismertetni. Néhai Zászkaliczky Pál es
peres több folytatásban írt népszerű egyháztörténe
tet, és egyházrajzot készített a harmincas évek finn

egyházáról. A két egyház kapcsolatát akkor már jól 
segítette azoknak az ösztöndíjas lelkészeknek a csa
pata, akik 1924 óta jártak a barátság és testvériség út
ján, építve a két rokon nép között a szeretet és egy
más megismerése útját.

A második közös lelkészkonferencia 1939-ben volt 
a finnországi Lapeenrantában. Ez szűkebb körű láto
gatás volt. Ekkor már előre vetítette árnyait a máso
dik világháború, Európa nyugtalan volt. Ezután 
hosszú ideig kényszerszünet állt be, a háború utáni 
években csak nehezen indult újra a kapcsolat és meg
nehezítette a konferenciázást az utazások nehézkes
sége.

1968-ban, június 6-16. között került sor Budapes
ten a következő találkozásra. A hetventagú finn kül
döttség ekkor is tett egy kisebb körutat az országban.

SZÁZ ÉVES A LAPP BIBLIA
Szakái Szilvia másodéves egyetemi hallgató Szege

den. Ez év áprilisában az egyetem küldötteként elő
adást tartott Hamburgban „Egyházi kiadványok finn
ugor nyelveken” címmel. Előadásának egy részletét 
szeretném ismertetni az Evangélikus Elet olvasóival. 
Mivel néhány helyen rövidítettem, egy alkalommal 
pedig az elhangzottak sorrendjén is változtattam, el
hagyom az idézőjelet.

Az előadásban később hangzik el, amit az alábbiak
ban említek. A  lapp Biblia létrejöttének egyik munká
sa Haetta Lars (Lőrinc) volt. Neve nem ismeretlen 
előttünk, Énekeskönyvünk 429-es számú énekének ő 
a szerzője. Ez az ének 1980-ig csak egy lapp énekes
könyvben volt olvasható, norvég változata alapján 
fordította le Dóka Zoltán és Énekeskönyvünkbe 
1982-ben került, míg a norvég énekeskönyvbe csak 
1985-ben vették fel. Magyarul tehát korábban jelent 
meg, mint norvégul!

Érdemes megemlíteni, hogy az első lapp nyelvű 
szövegek a 17. századból valók. Ezek egyházi jellegű
ek: bibliai részletek fordításai, katekizmusok, ima
könyvek, énekeskönyvek, kalendáriumok és olvasó
könyvek. A teljes lapp nyelvű biblia azonban csak száz 
évvel ezelőtt jelent meg. A fordítás munkájában a 
már említett Lars Haetta dolgozott a legtöbbet. 
Anyanyelve a lapp volt, 1834 és 1896 között élt, Nor
végia északi részéből, Kautokeinóból származott.

Ezen a vidéken az 1800-as években egy Svédor
szágból induló lelki ébredés söpört végig. Egyik jel
lemzője az alkoholizmus elleni harc volt és az ébre
déstől érintettek az erőszaktól sem riadtak vissza. 
1852-ben heves összecsapásokra került sor, amelyek
be a rendőrség is beleavatkozott. Az összeütközések 
során egy pálinkát árusító kereskedőt és egy rendőrt 
megöltek, több házat pedig felgyújtottak. A főbűnö
söket halálra ítélték, kettőt azonnal ki is végeztek, így

Lars Haetta bátyját is. Az illetékes püspök hiába kér
te a büntetés enyhítését; 'érvelése, hogy a bűnösök tet
tének mozgatórugója a túlzott vallási fanatizmus volt, 
nem talált meghallgatásra. Az akkor 18 esztendős 
Haettát, fiatal korára való tekintettel, életfogytiglani 
fegyházra ítélték, amit Oslóban kellett letöltenie. Ő 
belátva tévedését, nem adta meg magát sorsának, 
nem keseredett el. Norvégul kezdett tanulni, majd 
csillapíthatatlan tudásvágytól hajtva egyrf többet ol
vasott. Nem elégedett meg a fegyház könyvtárának 
könyveivel, a városi könyvtárból szerzett olvasnivalót. 
Mindennek híre elterjedt a városban, és az oslói egye
temen finnugor professzora, Jens Andreas Friis is fel
figyelt az ifjú lappra. Meglátogatta a börtönben, meg
felelő könyvekkel látta el. A professzor abban az idő
ben éppen az Újszövetség lapp fordításán dolgozott. 
Haetta tehetsége kapóra jött neki: rövid szövegrésze
ket fordíttatott le vele. A fordítások nagyon jól sike
rültek, Haetta a professzor állandó munkatársa lett. 
Ettől kezdve Friis mindent megpróbált, hogy a fiút 
idő előtt szabadon engedjék. Próbálkozása sikerrel 
járt: Haetta 15 esztendős raboskodás után szabad em
berként térhetett vissza falujába, ahol folytatta fordí
tói munkáját. Az Újszövetség fordítása 1869-ben ké
szült el, majd hamarosan megbízást kapott az Ószö
vetség fordítására is. Ezért a munkájáért már rendes 
fizetésben részesült. Fordítói munkája mellett tanár
ként és hivatalos tolmácsként is dolgozott: az isten
tiszteletek alkalmával a prédikációkat fordította nor
végről lappra, mivel a norvég lelkészek közül csak ke
vesen ismerték ezt a nyelvet.

így lett egy fogolyból bibliafordító. Élete bátorítás 
arra, hogy minden élethelyzetben vállaljuk Isten esz
közének szolgálatát.

Szakái Szilvia előadása nyomán közli: 
Bohus Imre ny. lelkész

A negyedik konferencia Iisalmiban volt 1981-ben, 
melyre 26 magyar lelkész utazhatott ki. Ezen a konfe
rencián öttagú észt lelkészi küldöttség is megjelent 
Edgar Hark érsek vezetésével, és ott volt Szedressy 
Pál, akkori kolozsvári püspök is. Ekkor kapcsolódtak 
be az észtek a konferenciázásba, így 1985-ben meghí
vást kaptak a következő, Budapesten megtartott lel
készkonferenciára. Ez a konferencia a Bécsi kapu té
ren zajlott le és itt már beszámolók hangzottak el az 
elmúlt konferencia óta megtett egyházi útról a két 
egyházban.

1993-ban a felszabadult Észtországban gyűlhettek 
össze a három ország lelkészei. Az észt evangélikusok 
nagy erőfeszítéseit és egyházuk megújulását kísérhet
ték figyelemmel a jelenlévők. Augusztus 25-30. kö
zött Otepääben tartották a konferenciát.

így érkezünk meg az e héten, június 24-27. között 
tartandó magyar-finn-észt teológiai konferenciához, 
mely Budapesten, a Fasori evangélikus templomban 
és a Fasori Gimnázium aulájában zajlik le. Utána 
28-30. között gyülekezetekbe látogatnak el a vendé
gek.

A finn-magyar egyházi kapcsolatok ma már jóval 
szélesebbek, mint korábban, hiszen már nemcsak lel
készek közötti találkozások vannak, hanem gyüleke
zetek testvér-kapcsolata erősíti a barátságot. Egymás 
megismerése hozza közelebb egymáshoz egyházaink 
tagjait, megható találkozások, meghitt szeretetközös- 
ség jellemzik a gyülekezetek összetartozását. Újra 
meg újra átéljük a Krisztusban való egységünk és a 
finnugor rokonságunk élményeit.

Reménységünk, hogy most a budapesti találkozá
son erősödni fog az észt testvérekkel való egységünk 
is és szorosabbra fűződik velük is a megismerésben és 
lélekben való közösségünk.

F i n n  k u l t u r á l i s  á l l a m t i t k á r  
l á t o g a t á s a  h a z á n k b a n

Vilho Hirvi a Kulturális Minisztérium államtitkára 
hivatalos látogatáson járt Budapesten. Itt-tartózkodá- 
sa során meglátogatta a Budapest Deák téri Gimnázi
umot, ahol beszélgetést folytatott Schulek Mátyás igaz
gatóval és a tanárokkal. Elmondta, hogy a finn iskola- 
politikában egyenlősítés van az állami és egyházi isko
lák között. Az egyház volt a népoktatás elindítója, ma 
is nagyon közeli az egyház és iskola kapcsolódása.

A  mostani utazás célja a finn-magyar oktatási és 
kulturális egyezmény előkészítése és aláírása, mely
ben az évezred végéig rögzítik a feladatokat és lehe
tőségeket. Ezekből egyházunk is kiveheti részét. Szó
ba jöhet testvériskolák további kapcsolata, kultúrcso- 
portok (egyháziak is) cseréje, mindenképpen az egy
mástól való tanulás segítése. Reménységünk, hogy a 
kulturális egyezmény szellemében tovább bővülhet
nek egyházi kapcsolataink is. T.

A  z s i n a t  2 2 .  ü l é s s z a k á n a k  
v á r h a t ó  r e n d j e

A következő, 22. zsinati ülésszak 1996. júni
us 28., péntek 10 órától június 30., vasárnap 16 
óráig tart.

A tervezett tárgyalási kérdések:
1. „Az egyház háztartásáról” című törvény 

részletes vitájának folytatása.
2. JÉ tömegtájékoztatás eszközei az egyház 

szolgálatában” című törvény részletes vitája.
3. A „Tferületi rendezés” című (az egyházme

gyékre, egyházkerületekre vonatkozó) törvény
rész részletes vitája.

4. „Az egyházi szolgálat az Országos Egyház
ban” című törvényrész részletes vitája.

5. „Az egyház szervezete -  Országos Egy
ház” című törvényrész részletes vitája.

A végső tervet az első ülésen a zsinat hatá
rozza meg.

RAKKAAT SUOMALAISET JA EESTILÄISET VIERRAT, LAUSUMME 
TEIDÄT SYDÄMMELLISESTI TERVETULLEEKSI! $  '

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR-FINN-ÉSZT EGYHÁZI 
KONFERENCIA RÉSZTVEVŐIT! ..

SÜDAMLIKUD TERVITUSED UNGARI -  SOOME -  EESTI KIRIKU 
KONVERENTSI OSAVŐTJATELE BUDAPESTIS! Í í  1 1 1  ?
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[aJo] GYERMEKEKNEK A

ISTEN PARANCSOLATAI

Negyedik parancsolat: „ Tiszteld atyádat és anyádat!”

A szülői szeretet kötelez.
Miki kinőtt már a kisgyerek korból. Az általános is

kola nyolcadik osztályába jár. A hangja kezd mélyül
ni, mozdulatai szegletesebbek, kezét-lábát nem tudja 
hová tenni, mindig útban vannak. Büszke is rá, hogy 
jövőre gimnazista lesz.

Miki okos, értelmes, gyors felfogású fiú. Különösen 
a technikai dolgok érdeklik. Jól rajzol és jó a fantáziá
ja. Talán egyszer mérnök lesz belőle. Thhítói is úgy lát
ják, hogy nagyon tehetséges. A tanulószobában is ő az 
egyik csoport vezetője. Szóval úgy látszik, minden 
rendben van Mikivel. De ez csak a látszat. Mert bi
zony van baj bőven. Először is az, hogy Miki maga is 
tudja azt, amit mások tudnak róla: tudja nagyon jól, 
hogy tehetséges. Elbizakodott gyerek lett belőle. Eb
ből következett aztán az, hogy egyre kevesebbet ta
nult. Van tehetsége, megél belőle, minek még a tanu
lással is gyötörnie magát -  gondolta. De így persze 
egyre rosszabb lett a tanulmányi eredménye. Olyan 
gyenge közepes. Már a tanulószobában sem felügyel
het, hisz magával sem tud törődni.

De ha még csak ez volna a baj! Sokai csavarog, el
elszökik otthonról, nagyokat füllent szüleinek, felesel, 
azt hiszi, mindenben neki van igaza. Legutóbb még is
kolakerülésre is vetemedett. Közben eszébe sem jut, 
mennyi szomorúságot okoz ezzel szüleinek. Édesapja 
keményen dolgozik, hogy mindent megadhasson Mi
kinek. Édesanyja a legjobb falatokat mindig neki ad
ja, mindennel ellátja. Becézgeti, szeretgeti: „Miklós

i a m  így, Miklóskám úgy...” Ő viszont a szülői szere
tet minden megnyilvánulását azzal hálálja meg, hogy 
engedetlen, feleselő, durcáskodó és nem tanul. Ha 
meg egy kicsit szigorúbban bánnak vele, és megbün
tetik valami csibészségért, akkor haragszik a szüleire. 
Félrevonul az udvar sarkába, ott dünnyög, morog és 
arra gondol, hogy nem is érdemes itthon maradni, mi
kor úgy bánnak az emberrel, mint egy rabszolgával. 
Ilyenkor mindig elhatározza, hogy világgá megy, 
itthagyja a szüleit. De a jó meleg ágy, a jó falat min
dig visszatartja.

Mikik, Jancsik, Jóskák! Szüleinket azért kaptuk Is
tentől, hogy szeretettel gondoskodjanak rólunk, de 
ugyanakkor azért is, hogy engedelmeskedjünk nekik, 
tiszteljük és szeressük őket. Hogyan szereti az a szü
leit, áld engedetlenséggel, hálátlansággal szomorúsá
got okoz nekik? És hogyan szeretheti Istent az, aki 
szüleit sem szereti?

J.G

Emlékszel milyen, ha jól kisírod magad?
Nem nyafogásra és ok nélküli hisztire gondolok, 
hanem arra, amikor úgy érzed, valami iszonyú 
súly nehezedik a szívedre.
M in th a  egy dézsányi könny nyomná a lelkedet. 
Azután megindul, folyik, féktelenül, 
míg meg nem szűnik a nyomás, míg el nem 
tűnik bentről a feszültség...
Van, aki csúfol ilyenkor, ne törődj vele.
Gondolj inkább Jézus ígéretére:
„Boldogok akik sírnak, mert ők megvígasztaltat- 
nak!”

Köszönöm, Uram, hogy előled 
nem kell elrejtenem a könnyeimet!
Köszönöm, hogy nálad bátran sírhatok! 
Köszönöm, hogy Te megvigasztalsz engem!

FERI BÁCSI JÁTÉKAI
Megfejtők

Lapunk május 19-i számában szerepelt egy labirin
tusjáték, ahol nem csak az utat kellett megtalálnotok, 
de a történetet is, amelyet a labirintus képei ábrázol
tak.

A történet Jairus lányának feltámasztása volt, 
Márk evangéliuma ötödik részéből. A feladványra két 
megfejtés érkezett: Donáth Ferkótól Balassagyarmat
ról és ülés Adéltól Egyházasdengelegről. Mindkettő
töknek gratulálok!

JÁTÉKTÁR
Bizonyára mindannyian tudtok papírrepülőt és pa

pírhajót hajtogatni. De gondoltatok már arra, hogy 
ezekkel az igazán szokványos játékszerekkel izgalmas 
versenyeket lehet rendezni? Papírrepülővel például 
úgy, hogy a résztvevők adott jelre elhajítják repülőjü
ket, és minden körben kiesik az a gép, amely elsőként 
ér földet. Végül csak a legjobb repülő marad verseny
ben.

A papírhajók versenyéhez még vízre sincs szükség. 
Remekül megteszi egy sima padló, vagy egy nagyobb 
asztal, mondjuk egy pingpongasztal. Kijelöljük a rajt- 
és a célvonalat, majd a felsorakozott hajókat gazdáik 
fújva juttathatják célba. Sok résztvevő esetén lehet 
körversenyt is rendezni, ahol a hajók párosával indul
nak. Próbáljátok csak ki! Jó játékot!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.
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A  ham burgi kórus m agyarországi útja
A hamburgi evangélikus egyházközösség St. Johan

nis-Harvestehude kórusa június 22. és 30. között ma
gyarországi hangversenykörutat tervez. Ebben az idő
szakban négy koncertet ad, hármat Budapesten, egyet 
pedig Sopronban.

A  kórus két különböző programmal érkezik a Du- 
na-parti városba: egy a capella műsorral, amelyben a 
zenetörténet minden korszakából (a régi zenétől az 
egészen újig) szerepelnek alkotások A  másik a Missa 
popularis, egy dzsesszmise, amelyet az együttes karna
gya, C l a u s  B a n t z e r  komponált, és amelyet 1980- 
ban mutattak be Hamburgban. Ebben a közreműkö
dő dzsessz-együttes a Leszek Zadlo-Quartett.

Ez a széles spektrumú programkínálat a kórus sok
oldalúságát tükrözi. Repertoárja felöleli minden kor
szak egyházi és világi zenéjét. Különös hírnevet szer
zett az egyházi zene nagy alkotásainak (Bach, 
Händel, Haydn, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, 
Verdi és Brahms oratóriumainak miséinek és passiói
nak) előadásával: C l a u s  B a n t z e r  karnagy eleven, 
zeneileg érdekes interpretációs elképzelései társultak 
egy zeneileg magasan képzett, az elképzelések megva
lósítására alkalmas énekkarral, am i nagysikerű kül
földi hangversenykörutak létrejöttét eredményezte az 
elm últ évek folyamán Franciaországban, Dél-Angliá- 
ban és Szentpétervárott.

C l a u s  B a n t z e r  karnagy Frankfurtban és Ham
burgban tanult zongorát, orgonát és vezénylést. 1975 
óta kántora és orgonistája a hamburgi St. Johannis- 
Harvestehude templomnak

Egyházi zenészt tevékenysége mellett dzsessz-muzsi- 
kusként és filmzenék szerzőjeként is nevet szerzett ma
gának. A,.hamburgi St. Johannis-Harvestehude temp
lom  .rendszeres dzséssz-kgncertjeiről nevezetes. így

lehetett például 1993-ban -  az Északnémet Rádió köz
reműködésével -  ott az ősbemutatója Claus Bantzer 
dzsessz-kantátájának Nyisd ki szád a némákért.

C l a u s  B a n t z e r  sokoldalú és kísérletező kedvű 
zeneszerző és olyan ember, akit korának aktuális poli
tikai problémái is érdekelnek Személyiségén keresztül 
alakult ki a kórus további „különlegessége” -  neveze
tesen a szociális elkötelezettség amely a különböző 
jótékonysági koncertek révén vált köztudottá.

A  Missa popularis egy kórusra és dzsessz-együttesre 
(zongorára, szaxofonra, ütőkre és nagybőgőre) írt da
rab. A  katolikus mise teljes szövegét megzenésíti. A  
kompozíció a nótáit részek mellett improvizálandó 
elemeket is tartalmaz; ez utóbbiakban a kórusnak 
nem kell résztvennie.

Egy ilyen műfajú darabra akkoriban, az 1980-as 
ősbemutató idején egy, a hamburgi Musikhalle-ban 
Keith Jarrett-tel és Jan Garbarekkel közös hangver
seny ösztönözte C l a us  B a n t z e r t .  Akkor ugyan
úgy mint ma lebilincsel, meggyőz és elbűvöl ez a mise, 
mert sikeres összefűzése a polfón kórustétel vagy egy- 
szólamú, kifejező melizmatika és a jazz stíluselemei
nek C l a us  B a n t z e r  a M issapopulrias című mű
vével egy eltávolodott tonalitást öltöztet fel a dzsessz 
jellegzetes színeivel, emel annak zenei környezetébe és 
ott adja meg liturgikus tagolását.

A  program a capella része elsősorban egyházi zenér 
bői áll, a régi zenétől kezdve egészen a modemig. Min
den egyes kompozíció komoly hangi és intonálásbeli 
teljesítményt kíván az énekkartól. A  különböző hang
zásvilágok gyors váltakozásának megvalósítása min
den jó  kórus számara nagy kihívás (hiszen egészen 
másképp kell a Bach-muzsikát énekelni, mint például 
Verdi zenéjét).

Júdás
Két évvel ezelőtt évfolyamunk magára vállalta azt a 

feladatot, hogy önállóan feldolgozza Jézus Krisztus 
passióját, ahogyan azt mi látjuk, gondoljuk és elkép
zeljük. Ezt írtuk, zenésítettük meg és adtuk elő több 
gyülekezetben egy körutat szervezve. Ezzel az üzenet
tel jutottunk el a következő évben Szlovákiába és idén 
pedig Erdélybe is. így három év alatt közel negyven 
különböző gyülekezetben eleveníthettük meg Jézus 
Krisztus szenvedésének történetét. Passiónkban azt 
akartuk kiemelni, hogy Jézus Krisztus értünk bűnösö
kért jött e földre, minket keres (Lk 5,32) és 0  mind
nyájunkért meghalt a keresztfán. Az eseményeket pe
dig Málkus, a főpap hűséges templomszolgájának 
személye kíséri végig, aki ott volt Jézus elfogatásakor 
a sokaságban (Jn 18,10). Őt bízzák meg a főpapok, 
hogy ügyeljen a közrendre, nehogy zavargás történ
jék, így majd minden jelenetben felbukkan és akarva 
akaratlanul az események sodrásába kerül. Ő ad ta
nácsot Júdásnak -  akit nekem kellett megszemélyesí
tenem.

Most azért egy kis összegzést szeretnék adni arról, 
hogy miért vállaltam, milyen változásokon mentem 
keresztül az előadások során, és hogy mit jelentett 
számomra ez a szerep.

A szerepek kiosztásánál kezdődött minden...
Úgy gondoltam, csak negatív szereplőt tudnék 

megeleveníteni, mikor ezt közöltem a többiekkel, a 
válasz ez volt: „Legyél akkor Júdás, ő  elég negatív sze
mélyiség. ”

Valahogy így kaptam ezt a szerepet.
A szöveg és a zene elkészítése után következtek a 

próbák, ahol mindannyiunknak megvolt az a lehetősé
ge, hogy gondolatvilágát belecsempészhesse a megtes
tesítendő személyébe, mindezt korrigálva a többiek 
véleményével, építő kritikájával. Próbák után jöttek az 
előadások, ahol a „csapat” egyre jobban összerázódott 
és így egyre élethűbbek lettek a képek. Ezek folyamán 
tapasztaltam meg, hogy milyen „hálátlan” feladat az 
enyém és mind inkább kellemetlenebbé, egyre kíno
sabbá vált számomra a „színpadon” elárulnom Krisz
tust sorra, minden egyes alkalommal. Kimondatlanul 
a hallgatóság is némi unszimpátiával ölelt magához, 
hiszen óhatatlanul kivetítették rám Júdás képüket. -  
Részemről sem csak egy szerep volt az egész, mivel 
minden egyes előadást a lelkem legmélyéig átéltem, 
így egyre elviselhetetlenebb volt az a tény, hogy csak 
nekem és ennyiszer kell elárulnom Jézust.

Tréfásan azért néha megjegyeztem: „ Valaki más is 
megtehetné már helyettem, ne mindig csak én!” Ez va
lójában nem csak viccelődés volt, hanem szívből jövő 
kiáltás is.

Ez oda vezetett, hogy az egyik előadáson monoló
gom előtt megindultam kifelé ezt mondva: „Ezt még
sem tehetem meg!" Ez persze a gyülekezet és a többi
ek nagy megrökönyödését váltotta ki. Málkust alakító 
teológus társam végül is úgy mentette meg a helyze
tet, hogy utánam szólt:, Júdás, várj csak... ne menj el!” 

A második évben az utolsó szlovákiai előadáson a 
teher ismét elviselhetetlenné vált és felkiáltottam: 
„Ezt nem tehetem meg! Miért pont én? Miért nem más
valaki?” Majd a gyülekezetre mutatva: „Miért nem 
te?!” A  mai napig nem tudom, mit érezhették azok az 
emberek, akik részt vettek ezen az alkalmon, vagy aki 
úgy érezte, őrá mutatok, mit gondolhatott, de az tény: 
a levegő egy pillanatra megállt a kis templomban.

Persze minden előadáson ugyanazok a mondatok 
más hangsúlyozással, más hangteijedelemben, ap
róbb szövegváltoztatásokkal, improvizációkkal más
milyenre sikeredtek. Szinte egy meghatározó pontja 
lett ez a rész a passiónknak, hiszen Júdás hol pozití
vabb, hol negatívabb személyként tűnt fel. Mindezek 
abból származtak, hogy magamban végig tépelődtem, 
kutattam milyen is lehetett a valódi Júdás. Mik az 
okai tettének? Mik a következményei? Ki volt ő való
jában? Jobban meg akartam érteni személyét, hogy őt 
magát tudjam megeleveníteni. Ez persze arra is jó 
volt, hogy nem vált megszokottá a jelenet, mindig ele-

voltam
ven tudott maradni, folyamatosan érett Júdás jelleme 
bennem. Viaskodásom alapja az volb láttam bűnének 
súlyát, de nem tudtam elítélni sem. Nem tudtam egy
értelműen garfickónak mondani, aki csak pénzért 
árulta el Jézust, mintha nem jelentett volna sam ara  
semmit. Akkor nem érdekelte volna Jézus további 
sorsa, nem döbbent volna tettének következményei
re, nem vitte volna vissza a főpapoknak a pénzt. -  így 
viselkedik egy igazi gazember?

Vétkére viszont sem önmaga, sem a papok nem 
tudtak gyógyírt találni, így önkezével vetett véget éle
tének. Tálán próbára akarta tenni Jézust, hogy végre 
kiderüljön, ki is Ő valójában, Ő e az igazi Messiás, 
vagy mást kell várni.

Legnagyobb vétke viszont az, hogy nem ismerte 
meg Jézust eléggé, nem találta meg az utat Őhozzá, 
nem tudta az életét átadni neki sem árulása előtt, sem 
utána Pedig ő is a 12 egyike volt, aki oly közel állt a
tűzhöz”, aki annyiszor hallotta Mesterének szavait. 

Biztos, hogy ezektől ő is néha fellelkesült, de nem tu
dott benne mégsem meggyökerezni az ige, bizonyta
lanságában nem tudta megragadni Jézust, pedig még 
a vak is „látta”, hogy Ő a Messiás. (Gondoljunk csak 
a világtalan Bartimeusra.)

Péterrel ellentétben, aki megtalálta az utat Jézus
hoz hasonló bűne után, aki összeroskadt, teljesen 
összetört, keserves sírásba kezdett, átlátta bunenek 
súlyát, így teljes elkeseredettségében rátalált az igaz 
útra, amely az Atyához vezetett.

Ezzel Júdás példává, rossz példává vált, amellyel fi
gyelmeztet bennünket, hogy már a 12 köze is beférkő
zött a rossz, ahogy a mai gyülekezeteinkben sem csak 
szentek élnek. Int, hogy ne váljunk hozzá hasonlóan 
árulókká. Krisztus ügyét ne áruljuk el, amire a törté
nelem során annyi rossz példát lehetne hozni. De ne 
ítélkezzünk felette, hiszen hitetlen életünkkel mi is 
számtalanszor elárultuk már a Mestert. Inkább keres
sünk, zörgessünk és ne fáradjunk bele, hogy Péterrel 
együtt nekünk is megnyittasson.

Az előadásokon is ezekről akartam elgondolkod
tatni és ezekre rádöbbenteni a hallgatóságot.

Be kell vallanom, a Júdás szerep igazán megláttat
ta velem, hogy a „színpadon” mennyivel könnyebb el
árulni és megtagadni Ót, mint az életben, ahol az áru
lásaink mindennapos súlyát magunkon érezzük. Sok
szor nem hangos szóval, nem harminc ezüstért, ha
nem mozdulatainkkal, elismerő emberi szavakra 
vágyva hagyjuk eltiporni az igazságot, s későn döbbe
nünk rá: ezt az igazi „színjátékot” akkor senki más, 
csak maga az Úr látta. A  különbség a  mai júdások és 
az akkori között azonban az, hogy mi már tudjuk: a 
kereszten nem ért véget semmi, hanem valami új, 
egészen új kezdődött.

Milyen csodálatos: Passiójátékunk az üres kereszt 
elé térdre leboruló, gyertyát tartó bűnbánók imádsá
gaival fejeződik be, ahol minden szereplőnek, még 
Júdásnak is megvan a lehetősége az újrakezdésre (hi
szen Jézus mellett vajon kicsoda bűntelen?), s ezt 
mondhatja: „ Uram, kérlek bocsásd meg nékem, hqgy 
annyiszor elhagylak és elárullak! Hála legyen a bűnbo
csánat kegyelméért. ” S a bűnök mélyéről szóló imádsá
gokra maga a Feltámadott Jézus válaszol: „Bízzatok, 
én vagyok, ne féljetek! Veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig. ”

Szakos Csaba 
teológus

A Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egye
sület megrendezi az immáron 5. -  jubileumi -  
sporthetét Nagyvelegen, 1996. augusztus 5-11. 
között.

Részvételi dfj: 2500 Ft. Jelentkezési határidő 
július 15. További információ az MKIE- 
irodában -  1085 Budapest, Horánszky u. 26., 
vagy a 267-0587-es telefonszámon.

„IMÁDKOZTAK ÉS ÉNEKKEL MAGASZTALTÁK
AZ ISTENT”

Kantate-vasárnapi beszámoló Csepelről

A Budai Egyházmegyében néhány éves gyakorlat, 
hogy a Húsvét utáni 4. vasárnapon a rendszeresen mű
ködő énekkarok tagjai, vezetőikkel együtt „elhagyják” 
saját gyülekezetüket, és ellátogatnak egy kisebb gyüleke
zet délelőtti istentiszteletére, hogy a liturgiái énekversek 
helyén ők énekeljenek így került sor arra, hogy ennek a 
rendkívüli alkalomnak örvendező házigazdája idén a 
csepeli gyülekezet lehetett.

A  budavári, budahegyvidéki, kelenföldi és az óbudai 
énekkarok -  a hangszeres. Óbudai kamaraegyüttessel kie
gészülve -  már jóval az istentisztelet kezdete előtt elfoglal
ták helyüket a templom egyik félköríves részében, és a kar
vezetők felváltott irányításával „ízlelgették” az akusztikát.

A z első oltári szolgálatban az Introitus-Kyrie-Gloria 
gyülekezeti énekversek helyén három Bach-korált hall
hattunk: Tündöklő hajnali csillag Bűnösök hozzád ki
áltunk és Jer, dicsérjük Istent. A hangszeres kísérettel fel
csendülő korálok bensőségesen és fényesen szólaltak 
meg B e n c z e  G á b o r  és Csor ba  I s t v á n  vezényle
tével.

A z énekkarokat elkísérte B á l i n t  L á s z l ó  esperes 
is, aki igehirdetéssel szolgált Mt 15,29-31 alapján. 
Kantate-vasámap üzenete az egyházi zenére való odafi
gyelés -  hangzott a bevezetőben -  most egybeesik az 
édesanyákról való hálás megemlékezéssel. Istent külön
bözőképpen ismerjük meg de Ő mindig ugyanaz. Jézus 
Krisztusban ismerhetjük meg teljesen, mert benne nyilat
koztatta ki magát. Aki bizonyságot tesz szeretetéért, gyó
gyításáért, az énekben is hálát tud adni. A szószéki szol
gálatra feleletként Buxtehude A djunk hálát az Úrnak” 
című nagyívű, sodró lendületű kantátájának előadása 
következett Kovács Márta vezényletével.

Úrvacsorához készülve a gyülekezet lelkésze,

Lehoczky Endre — aki az igehirdetést édesanyja mellett 
ülve hallgatta -  megható, Anyák napjára írott verset ol
vasottfel. A z úrvacsorái liturgiában a Sanctus és Agnus 
Dei gyülekezeti énekverseié helyén két énekkar Mozart- 
műveket szólaltatott meg. A  fiatalokból álló Kelenföldi 
Énekkar a „Laudate pueri” kezdetű, fugaszerűén felépí
tett misetételt, a Budavári Schütz Kórus az ismert >yAve 
verum című művet magyarul, érett előadásban tolmá
csolta. Áldás előtt az összkar Proksza Gyula vezényleté
vel Szókolay Sándor „Dicsérjed Istened” című kórus
művével zárta felemelő szolgálatát.

Nem lett volna azonban teljes a gyülekezet Kantate- 
vasárnapi öröme, ha a délelőtti énekkari szolgálat mel- 

!}em a rnósfél éve használatban álló orgona is 
külön alkalmat a művészi megszólaltatásra. Erre a dél
utáni orgonazenés áhítaton nyílt lehetőség melyre 
Gáncs Aladár lelkész-orgonamüvész kapott meghívást. 
Műsorát a teljes barokk kort bemutató orgonaművek so- 
ur*?1 váloSatta> Frescobaldi, Buxtehude, Pachelbel, 
Walter és Bach müveket játszott. Isten igéjének üzenetét 
dr. Hafenscher Károly lelkész, c. teológiai tanár hirdette 
ApCsel 16,25 alapján.

A keresztyén éneknek belülről, szívből kell szólnia, 
hozzátartozik az istentisztelethez, Krisztust dicsőíti, Is
tent magasztalja. Sajnos sokféle válaszunk, kifogásunk 
lenne erre a kérdésre is: Miért nem énekelsz? Ezért ma
rad a kérés: „Énekeljetek ... !” mert ma is van, Aki 
meghallja.

Dzen a vasárnapon Csepelen vendégszerető otthonra 
M s * e8yházi zene, ápolva és erősítve az evangélikus 
tudatban azt, hogy „éneklő egyház” vagyunk. Istennek 
legyen erte hála.

Székács László
«
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Budapesti Evangélikus templomok
A  március óta eltelt időben elkészült csaknem valamennyi templomunk 

rövid története, leírása, így folytathatjuk sorozatunkat.
A  Budavári Evangélikus templomban kißggesztett leírás kivételesen nem 

a B u d a p e s t i  Vá  ro s v é d ő  E g y e s ü l e t  műve (és fordításai), de 
bemutató sorozatunkból nem hiányozhat. A z alábbi szöveg dr. Győri Aran
ka E v a n g é l i k u s  t e m p l o m m ü v é s z e t  (1935), és D. Koren 
Em il B u d a v á r i  k é t  t e m p l o m u n k  című könyvei (1990) alap
ján készült.

6. A budavári evangélikus temp
lom

A budavári evangélikus templom 
hányatott sorsa szinte az egész or
szág sorsát tükrözi. A várbeli evangé
likus egyház történetéhez két temp
lom építése tartozik. Az első Mária 
Dorottyának, József Nádor feleségé
nek köszönhető, s a Dísz téren épült 
fel, 1846-ban. A telekre azonban a 
90-es években a Honvédelmi Minisz
tériumnak lett szüksége, ezért csere- 
szerződést kötött az egyházzal, s he
lyette a Bécsikapu téren biztosított 
helyet új templom, papiak és iskola 
építésére. Az új templomot Kallina 
Mór, több jelentős középület építé
sze tervezte, s 1895-ben avatta fel 
Sárkány Sámuel püspök. Az egyház
nak csak a berendezésről kellett gon
doskodnia.

A templom neobarokk felé hajló 
eklektikus stílusban épült. Homlok
zata -  evangélikus templomoknál 
szokatlanul -  jellegzetesen barokkos 
stílusú. Kapuját két korinthizáló osz
lop veszi közre, fölötte hangsúlyos 
párkány fut végig az oldalfalakon. 
Építésekor erkélyszerű ballusztrád 
ékesítette a homlokzat félkörívű me
zőinek; ormát, a sarkokon vázadí
szekkel. Négyzetes alapzatú, karcsú, 
magas tornya a homlokzat főtengely
ében emelkedik. Párkánydísszel el
választott, hármas tagozatú, vörösréz 
fedésű sisakja szintén jellegzetesen 
barokk.

Az egyszerű dongaboltozattal fe
dett templombelső igen szép térha
tású lett. A bejárat fölött kettős kar
zatot építettek, fölül az orgona és a 
kórus, alatta a hívek számára. A 
szentély színes ablakán a Szentlélek 
galamb képében jelent meg. A 
klasszicista stílusú oltárt a régi temp

lomból mentették át, Székely Berta
lan festett hozzá oltárképet: Krisztus 
megáldja a kenyeret. A fából faragott, 
hatszögletű szószék mellvédjének 
középső mezejében a Magvetőt ma
gyar parasztruhás férfi domborműve 
ábrázolta, mennyezetén ezüstös fel
hőkön a Tízparancsolat tábláival.

Ötvenéves volt a templom, ami
kor Budapest ostromában földig 
omlott az iskola és a parókia. Lelké
szek, vallástanárok és az egyházfi 
családjával a belövések áldozatai let
tek. A templomot érő bomba az ol
tártér előtt robbant. Semmivé lett az 
oltár, beszakadt az apszis mennyeze
te, az oldalkarzatok leszakadtak a 
szószékkel együtt, a padok szétron- 
csolódtak, az oltárkép és az orgona 
megsemmisült. A torony falazata és 
tetőzete is semmivé letjt -  csak a to
ronykereszt fénylett a csúcson szinte 
sértetlenül.

Az újjáépítésre 3 évet kellett vár
ni. Friedrich lerán t és ifi. Bretz 
Gyula tervei alapján készült el. 1948 
virágvasárnapján szentelte fel az új
jávarázsolt hajlékot Ordass Lajos 
püspök. Külsőleg csaknem teljesen 
visszaállították az eredeti neobarokk 
jelleget, a belső teret azonban jelen
tősen egyszerűsítették. Az oltár mö
gött ma magasan kiemelkedő, hatal
mas, barnára pácolt fakereszt áll, 
mögötte rejtett világítással. Az építés 
százéves jubileumára, a pusztulás 50 
éves évfordulójára, 1995-ben készült 
el Schneller Vilmos színes, a felkelő 
nap sugaraira emlékeztető mozaik 
üvegablaka. A több renoválást, át
alakítást megélt templom belső tere 
1996-ban tojáshéj színű, a régi neo
barokk ablakmélyedések fehérek let
tek s ezzel a szép régi ívek jelentősen 
kiemelkedtek. A nagy fakereszt elé 
Németh Kálmán asztalt ácsolt, lapjá
ba az úrvacsorái szerzési igéket vés
te, lábazata stilizált magyar paraszt
asztal. A vörösmárvány keresztelő 
medence fölött két réz gyertyatartó a 
stockholmi finn evangélikus gyüleke
zet adománya.

A templom óldalán bronztábla 
örökíti meg Sztehlo Gábor evangéli
kus lelkész emlékét, aki a II. világhá
ború idején mintegy kétezer üldözött 
gyermeket mentett meg, s kinek tisz
teletére a jeruzsálemi Igazak Ligeté
ben 1984-ben olajfát ültettek. Emlé
két őrzi egyik mentett tanítványa, 
Rác András mozaikművész ajándéka 
is: a bejárati üvegajtó fölötti mozaik, 
embléma az alfa és omega jelei kö
zött leszálló galambot ábrázolja 
„Pax” felírással.

Kovács Mária

A Bécsi Egyetem Teológiai Fakultásának jubileuma
Május 29.-június 1. között Teológiai Akadémiánk négy tanára -  Reuss András 
rektor, Muntag Andor, Jutta Hausmann és Fabiny Tibor professzorok -  az egye
tem meghívására részt vettek az ottani teológiai oktatás megindulása 175. évfor
dulójának jubileumán. (Az 1821-ben megnyílt intézmény első meghívott pro
fesszorait Genersich János késmárki és Johann Georg Wenrich nagyszebeni 
tanárok személyében édes hazánk adta.)

Az ünnepség keretében tudományos ülésszak foglalkozott a kelet-közép-európai 
teológiai fakultások tervezett összefogásának lehetőségeivel és várható feladataival. 
A kérdésről Fáik Wagner dékán elnökletével Fabiny Tibor egyháztörténész, Jacub 
Trojan prágai dékán és Gustav Reingrabner bécsi professzor tartott előadást.

A mintegy 10-12 intézményt (Prága, Pozsony, Komárom, Bécs, Budapest [2], 
Debrecen, Sárospatak, Kolozsvár, Nagyszeben, esetleg Varsó és Zágráb) összefo
gó információs és teológiai kutatómunka további részleteiről az év vége felé 
adunk további ismertetést. F. T.

NÉGY NAP NÜRNBERGBEN
A  L í c e u m  k ó r u s a i  B a j o r o r s z á g b a n

Evangélikus Élet 1996. június 23.

1996. március 28-án reggel 6 
órakor 62 diák és 5 tanár szállt be 
a Fodróczy Géza és társa által veze
tett buszokba a soproni Petőfi té
ren.

Ezt a pillanatot mintegy egyéves 
előkészítő munka előzte meg, sok
sok telefon, egyeztetés, a szándékok 
és elvárások tisztázása és természe
tesen a két lícista kórus felkészülése 
a külföldi bemutatkozásra.

Az úticél Nürnberg, a Bajor 
Evangélikus Egyház egyik köz
pontja. A városban élő evangéliku
sok száma nagyjából egyenlő az 
egész magyar egyházéval, erre a 
tényre tekintve az út végig két szá
lon vezetett, egyik a történések és 
az élmények sora, beleértve a 
templomi szolgálatokat is, a másik 
pedig a tapasztalatszerzés és az 
összehasonlítások lehetősége, be
leértve a Bajor Egyház legnagyobb 
iskolájának megismerését is.

A város sokunknak még isme
retlen, de az útikönyvek alapján 
felkészülve, a buszon egymásnak 
előadva a leendő látnivalókat -  eb
ben elsősorban a kicsik jelesked
tek -  nem látszott ijesztőnek. Per
sze a jóleső izgalom, hogy a sze
replések hogyan sikerülnek az új 
környezetben és főképpen hogyan 
megy majd a beszéd; hiszen egye- 
sével-kettesével családoknál szál
lásoltak el bennünket.

A megérkezés után a Wilhelm- 
Löhe Iskola -  a vendégfogadóink 
-  diákjai saját maguk által sütött 
pizzával uzsonnáztattak meg ben
nünket, többek között háztartási 
ismereteket is tanul az egyik cso
port.

Mindjárt azon az estén került 
sor a hangversenyre. Thlán a 
hosszú út után fárasztó lesz, gon
doltuk, de a gyerekek; kicsik és na
gyok eleve így készültek.

A  mintegy 1900 diákot nevelő és 
tanító intézmény egy 500 fős befo
gadóképességű színházteremmel 
rendelkezik, emelkedő padsorok
kal, a legapróbb részletekig meg
oldott építészeti berendezéssel (pl. 
külön helye van a tolókócsival é r
kezőknek).

Az iskola igazgatója Gloßner, 
Horst lelkész köszöntötte a megje
lenteket, bennünket is. Ekkor ki
derült az is, hogy hamarosan a Fa
sori Gimnázium küldöttségét vár
ják! Szavait Jakab László tanárkol
légám köszönte meg és ő viszonoz
ta a jókívánságokat is.

Először a vendéglátó iskola ze
nekara mutatkozott be, majd a 70 
fős énekkar következett. Ők jön
nek majd májusban Sopronba vi
szonozni a mostam látogatásunkat.

A mi műsorunkban a kicsik kó
rusa, a Csengettyű Kórus nyitotta 
meg a sort, L. Bányász Mária ta
nárnő vezetésével a 27 kisdiák fe
gyelmezetten vonult fel az iskolai

ünnepi egyenruha színében. A vé
gén dübörgő vastaps követelt rá
adást, amely nem is maradt el.

Közben készültek a nagyok, a 
Rauch András Kórus, Takács And
rea tanárnő vezetésével. Nagylá
nyaink az ünnepi kosztümben és a 
nagy fehér gallérokkal, fiaink a sö
tét öltönyben és nyakkendőben 
már a megszólalás előtt feltűnést 
keltettek. Különösebb dicsekvés 
nélkül írhatom, hogy a siker ferge
teges volt. Kórusaink műsorán 
népzenei összeállítások és feldol
gozások szerepeltek, valamint re
neszánsz mesterek, továbbá 
Raüch, Kodály, Bárdos és Farkas 
művei.

A hangverseny után került sor a 
vendégek és vendéglátók összeis
mertetésére. Meleg fogadtatás, 
testvéri vendéglátás és sok esetben 
talán egy életre szóló barátság kez
detének bizonyult ez az összeis
mertetés.

A megérkezésünket követő pén
tek a tavaszi szünet előtti utolsó 
nap volt. A hatalmas iskola diákjai 
egyszerre, egy időben a város 4 
templomában vettek részt „elő- 
nagyhéti” istentiszteleten. A mi 
két kórusunk a St. Lorenz templo
mban szolgált, ahol az igét 
Gloßner igazgató hirdette.

Az istentiszteletet követően 
Müller tanár vezetésével az egyik

legszebb német kisváros, Rothen
burg meglátogatása szerepelt a 
pénteki programban.

Rothenburg egy csoda, az egész 
évben nyitvatartó Karácsonyi Vá
sárral, a hatalmas Jakobskirchével, 
a teljesen ép -  újjáépített -  körbe
járható városfallal, a nem tollhegy
re, hanem ecsetre, fényképezőgép
re és filmfelvevőre kívánkozó ut
cákkal, terekkel, a bajor népvisele- 
tes gyerekekkel stb. A gyerekeink 
kisebb csoportokban vették birto
kukba a várost és azután egyeztet
ték a látottakat.

Este Nümbergben a gyerekeket 
vártak a családok, vasárnap regge
lig az időt velük töltötték el. Min

denki a saját ízlése és belátása sze
rint szervezte magyar vendégének 
a szombatot, örömmel köszöntöt
tük persze egymást Nürnberg bel
városában, gyerekeink találtak rá 
módot, hogy boldogan elújságol
ják az addigi élményeiket. A nap 
teljes képe a buszon hazafelé állt 
össze; a látnivalók, a belvárost ket
téosztó Pegnitz folyó hidjai (egyik 
VI. Károlyról, a mi III. Károly ki
rályunkról elnevezve), a nürnbergi 
vár, a Hohenzollerek ősi fészke, 
amely azután 32 császárt kiszol
gált. Dürer háza (a német gyere
kek nem nagyon tudták, hogy 
Dürer apja az 1400-as évek máso
dik felében Békés megyéből, Aj
tósról vándorolt ki), az Egyetem 
épületei a folyóparton, a régi kór
ház az egyik szigeten, a Nassaui 
ház a XII. századból (Zsigmond 
királyunk a tulajdonosnál zálogo
sított el egy koronát), a Városhá
za, a Miasszonyunk (Frauenkir
che) templom előtt álló aranyozott 
kis torony (állítólag a templomon 
volt, de az nem bírta), a körülötte 
levő vasrács két szerencsét hozó 
forgatható gyűrűje stb.

Mindenekelőtt persze a St. Se
bald templom, a csodálatos evan
gélikus katedrális St. Sebald földi 
maradványaival, mint ők mondták, 
a Budavári templomunk testvér- 
temploma. Indulás előtt két kóru
sunk ott szolgált a virágvasárnapi 
istentiszteleten.

Az istentisztelet után hazaindul- 
tunk, egy kis sereg integetett utá
nunk. Főleg a nagyok kívánságára 
Passauban megálltunk a hatalmas 
dómot megnézni, több, részletes 
magyar nyelvű prospektusból válo
gattunk. Tudtuk, hogy/Gizella -  el
ső királynénk -  nyughelye a város, 
földi maradványait most Mün
chenben vizsgálják, mint megtud
tuk, s Veszprémbe tér haza a cson
tok egy része, több mint 900 év 
után.

A buszon elmondott közös imá
val köszöntük meg az Úr Istennek, 
hogy épségben hazavezérelt ben
nünket.

Dr. Lampérth Gyula

MOZAIKOK -  PRÉDIKÁCIÓKBÓL
Szelíd szemed, tekintsen rám 

Lukács 19,1-10

Émil Frommel, született igehir
dető és lelkipásztor, a 19. század
ban élt. Művei századának vége fe
lé jelentek meg. Sorozatosan vé
gigprédikálta Lukács evangéliu
mát is. Ebből való Zákeus történe
téről tartott igehirdetése (Lk
19,1-10). A német nyelvű prédiká
ció néha lélegzetelállító. A fordítás 
nem tudja elég jól érzékeltetni az 
élőszó lendületét, amely a szószék
ről szinte dobverésszerűen han
gozhatott. írás általában m ár csak 
fakultan hordozza a bizonyságte
vő igehirdetését A cím, amit föléje 
írtam, a Szelíd szemed, Úr Jézus 
kezdetű, finn énekre utal, s benne 
majdnem szó szerint visszacseng a 
prédikáció végének egy mondata.

Vajon mi hajtja Zákeust, hogy 
felnőtt kora ellenére felmásszon 
egy fára? Miért töri át a hivatása, 
tekintélye, az emberek véleménye 
által felállított korlátokat? Meg
volt mindene, amit az emberek ál
talában kívánni szoktak az élet

ben: állás, pénz, befolyás. Mit ke
res ő a szegény Jézusnál? Ha csak 
emberi kíváncsiság lett volna tetté
nek hajtóereje, aiz Úr egy pillan
tásra sem méltatta volna: nem szó
lította volna meg. Ám a történet 
vége világosan mutatja, hogy eb
ben az emberben valami más volt, 
mint kíváncsiság. Ha megkérdez
ték volna Zákeust az emberek: 
„Miért mégy fel a fára?”, bizonyá
ra azt felelte volna: „Hallottam Jé
zusról, hogy az elveszetteket meg
keresi; nem szégyenli, hogy velünk 
vámszedőkkel asztalhoz üljön. 
Hogy kicsoda ő, nem tudom, de 
hogy másokkal mit tett, azt tudom. 
Vajon nem tud-e valami olyat adni, 
mely szívemet lecsendesíti? Pén
zem és állásom nem hozott nekem 
nyugalmat. Ki tudja, nincs-e szá

momra is egy szava, mely belső bé
kességet ad és boldoggá tesz? De 
mégsem! Nem ezt kívánom, ha
nem csak azt, hogy lássam.” így er
jed benne valami, lelkében hullá
mok hányódnak fel s le. Vágyódás 
űzte fel a fára, bármennyire is tisz
tázatlan és homályos lehetett az a 
sóvárgás. És az Űr megelőzi. Ő, 
aki a szorongató tömegben meg
érezte a ruháját megérintő asszony 
kezét (Márk 5,22-34), megérzi a 
sóvárgó szív feléje forduló tekinte
tét az eperfáról. 0 , aki látta 
Nátánaélt a fügefa alatt (János 
1,48-51), észreveszi a vámszedőt 
is.

„Zákeus, szállj le hamar, mert 
ma a te házadban kell megszáll
nom.” Ez volt Jézus válasza a vám
szedő tekintetében rejlő kérdésre.

Ismeri őt, nevén szólítja -  mintha e 
szerint az ige szerint tenné: Aki 
szeret engem, ismer engem és ne
vemen nevez. Hogyan hangozha
tott Zákeusnak Jézus hangja? 
Megrázóan és egyszerre boldogí- 
tóan. Annak felismerésére, hogy 
pénz és világi javak nem hoznak 
békességet, üdvöt, boldogságot, 
nem kell az embereknek útjelző 
tábla. De ahhoz, hogy lássuk, kii 
csoda Jézus, szükség van szemé
lyes elhatározásra is. Nincs szük
ség a tömeg véleményére, de arra 
igen, hogy szabad folyást enged
jünk szívünk dobbanásának. Ám 
tudnod kell: az Úr tekintete rád 
talál, akár egy eperfán, vagy egy 
templom leghátsó padján ülsz. 
Akár egy összejövetelen, ahol min
denki ismer. Vagy a ház rejtett 
csendes kamarájában létezel. Az 
Úr jól emlékezik mindazokra, akik 
keresik őt. Ő tudja, „hol lakozol”.

Közli: 
Veöreös Imre

Zsinati előzetesA  június 28-30-i nyári ülésszakkal a Zsinat 
megkezdi működése hatodik, egyben befe

jező esztendejét. Hatályos törvényeink szerint a Zsi
nat mandátuma hat évre szól. Ha ezalatt nem 
fejeződik be a szükséges jogalkotás, akkor új választá
sokat kell tartani és a frissen megválasztott Zsinat, il
letve a zsinati tagok megbízatása ismét hat évre szól. 
Vannak, akik komolyan számolnak ezzel az eshető
séggel. Mások úgy vélik, ha le is teszi a Zsinat 1997- 
ben az új törvénykönyvet, akkor is indokolt lesz az új 
zsinat megválasztása, mert a törvények karbantartása 
gyorsan változó világunkban feltehetőleg legalább 
évenként egy ülésszak megtartását igényli majd.

Ezek azonban a holnap gondjai. Lehet többféle
képpen megítélni a Zsinat ötéves munkáját, teljesít
ményét, de tárgyilagosan alig vitatható, hogy túlsúly
ban vannak a pozitívumok, ami a jogalkotást, az elké
szült törvények mennyiségét és minőségét illeti. Azo
kat az esetleges várakozásokat azonban, hogy a Zsi
nat beleszólna a folyó egyházi életbe, személyi és 
egyéb ügyekbe, nem váltotta be a testület. Szigorúan 
ragaszkodott ugyanis illetékességéhez, a törvényho
záshoz, éppenséggel hangsúlyozva a törvényhozás, a 
bíráskodás és a végrehajtás szétválasztásának a fon
tosságát.

Valódi, sajnálatos negatívumként kell azonban 
szembesülni azokkal a lemondásokkal, amelyek az öt 
év során nem betegségek, vagy túlterhelés miatt kö
vetkeztek be, hanem plvi okokból. Függetlenül attól, 
hogy valamilyen tárgyilagosságra törekvő megítélés 
szerint igaza volt-e az ezt az utat választó zsinati tag

nak vagy nem, az ilyen esetek mindig kudarcot jelen
tenek a közösség számára, csökkentik a testület teljes 
ütőképességét, netán reprezentativitását, ami pedig 
alapvető igény.

Ä nyári ülésszak előtti lemondás talán minden ed
diginél figyelemfelkeltőbb, igazi kihívás a Zsinat szá
mára. Zászkaliczky Péter Deák téri igazgató lelkész, az 
eddigiekben a legnagyobb és igen színvonalas munkát 
végző 3. számú zsinati bizottság elnöke mondott le 
tisztéről és zsinati tagságáról. A  3. számú bizottság 
foglalkozik az egyház szervezetével. Az eddigiek alap
ján nem mondható váratlannak az úgynevezett terü
letrendezés kérdésében kialakult konfliktus, ami az 
említett lemondáshoz vezetett. Az egyházközségek, 
egyházmegyék szervezeti kérdéseiben konszenzus 
született és várhatóan az országos egyház tárgyalása
kor sem lesz át nem hidalható ellentét.

Az egyházkerületek szervezeti vitájában már mu
tatkoztak feszültségek, de a vélemények sarkalatos 
különbözőségéhez az egyházkerületek jövőbeni szá
mának az ügye vezetett. A  két vagy három kerület vi
táról magunk is többször hírt adtunk, igyekezve az ér
veket is felsorakoztatni az eltérő megoldások mellett. 
Az is nyilvánvaló volt, hogy bármennyire szeretnénk 
ezt -  talán valamennyien -  elkerülni, ez a vita nem
csak arról szól, ami a tulajdonképpeni tárgya. A püs
pökök és sokan mások úgy vélik, hogy csak akkor sza
bad növelni a kerületek számát, ha bizonyítottan ez a

fejlődést szolgálja. A másik tábor -  és ennek egyik ve
zéralakja a Deák téri lelkész -  viszont úgy gondolja, 
hogy a szükséges egyházi megújulás csak a struktúra 
változása kapcsán képzelhető el. Konzerválódott, 
centralizált működése, öt év alatt nincs jele az igazi 
változásnak, alulról építkezésnek, hatáskörök meg
osztásának, a struktúra megváltoztatása kikényszerít
heti a kívánatos működési változást.

Zászkaliczky Péter -  többek között -  azzal indokol
ta lemondását, hogy a polarizálódott helyzetben nem 
lát reményt arra, hogy a zsinati tagok, akiknek jelen
tős része függő helyzetben van az egyházkormányzás
tól, szabadon, legjobb lelkiismerete szerint dönthet.

Nem könnyű a nyári zsinati ülésszak leckéje. 
Elsősorban meg kell kísérelni dönteni az eddigi vita 
nyomvonalán. Azaz választani a két, vagy három ke- 
rületes modell között. Ha a várakozásoloiak megfele
lően egyik sem kapja meg a teljes törvény elfogadásá
hoz szükséges kétharmados többséget, akkor van 
szükség a lehető legjobb kompromisszum megtalálá
sára.

A legegyszerűbb megoldás ezt a kérdést -  elismer
ve, hogy ez a Zsinat ezt nem tudta megoldani -  a fel
tehetőleg már 1998-ban összehívandó következő Zsi
nat feladatkörébe átadni. Nem megtorpanva itt, ha
nem befejezve minden egyéb tekintetben a törvény
kezést 1997-re.

Van egyéb megoldási javaslat is, bevallom közel áll

hozzám. Gáncs Péter és Smidéliusz Zoltán lelkészek 
(utóbbi Somogy-zalai esperes) -  többekkel együtt -  
úgy látják azért is alakult ki patthelyzet a területren
dezés ügyében, mert rossz a kérdés. A  valódi struktu
rális előrelépést, a tartalmi megújulást a háromszintű 
egyházszervezet szolgálná. A Zsinat túl korán döntött 
a hagyományos négy szint -  gyülekezet, egyházmegye, 
egyházkerület, országos egyház -  mellett, ennek meg
felelően lettek kidolgozva a törvények. Ha most a 
Zsinat képes lenne átlépni az árnyékát, felülbírálni 
korábbi döntését, elmozdulhatnánk a holtpontról. 
Nyilvánvaló, hogy egy év kevés a teljes törvénykönyv 
átdolgozására a három szintnek megfelelően, de 
egész más, ha ezt a jövőbemutató feladatot hagyjuk a 
következő testületre.

Ha a Zsinat állást foglal a három szint mellett, egy 
szakbizottság rögtön megkezdheti annak előkészíté
sét, milyen változatok képzelhetők el a közbülső szin
ten, a gyülekezeti és az országos szint között és milyen 
irányítással, hatáskörrel. Egyházmegye? Főegyház
megye? Egyházkerület? Melyikből mennyi? Stb.

Természetesen egyéb teendők is várnak a Zsinatra 
június végén. Többek között a gazdasági és tájékoz
tatási törvény elfogadása, az országos egyház szerve
zetének, tisztségviselőinek és feladatainak a megvita
tása.

Bízzunk benne, hogy a Zsinat a feszültségek között 
is megőrzi eddigi eredményeit, kultúráltságát, ki
egyensúlyozottságát, egyházhoz méltó hangnemét és 
előremutató döntéseket hoz.

Frenkl Róbert
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Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és meg
tartsa az elveszetteket. Lk 19,10

VASÁRNAP Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. 
lKor 1,23 (Ézs 11,10; Lk 15,1-11; lTim 1,12-17; 
Zsolt 106,1-23). Sokféle krisztusi arcvonás él ben
ned. Ihlán a legtöbb valódi, de néhányat magad raj
zoltad. A legigazabbak és legmegrázóbbak a keresz
ten függő Krisztus fájdalom véste arcvonásai. Vértől 
csapzott tekintetén a béke csillog. Halovány ajka a 
szeretet igéit szólja. Utolsót rángó izmai, lehanyatló 
szent feje szabadulást áraszt lelkedbe.

HÉTFŐ A m ik o r  pedig János a börtönben hallott 
Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítvá
nyaival: „Tfe vagy az eljövendő, vagy mást váljunk?” 
Mt 11,2-3 (Zsolt 42,12; Lk 1,57-80; ApCsel 19,1-7 
lKir 12,1-19). Mindig voltak és lesznek önjelölt 
Messiások. Cselekedeteik azonban elárulják őket: 
nincsenek összhangban tanításaikkal. Jézus az egye
düli, páratlan és tökéletes Felkent. Nem kell mást 
várni -  Ő -  a mi Krisztusunk!

KEDD Kegyelem és békesség adassék néktek bősé
gesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak meg
ismerésében. 2Pét 1,2 (Jer 33,6 Bír 10,6-16; lKir 
12,20-32). Telve vagyunk előítéletekkel egymás 
iránt. Ha valaki nem szimpatikus, elkerüljük, pedig 
talán soha egy szót sem váltottunk vele. Ismernünk 
kell egymást, figyelnünk kell egymásra, közelíte
nünk kell egymáshoz ahhoz, hogy szeretni tudjuk 
egymást! Jézust is úgy szereted meg, ha elmélyülsz 
megismerésében.

SZERDA Jézus Krisztus mondja: Aki nincs velem, 
ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Mt

12,30 (Jer 23,3; Lk 15,11-25; lKir 12,33-13,19). 
Nem lehet a mienk a töviskorona is, meg a harminc 
ezüst is. El kell dönteni, hogy jobb vagy bal oldalra 
állunk-e? Az „aki nincs ellenem, velem van” ferdí
tés, legfeljebb a politika talaján hat buzdítólag. Isten 
Országában nincs helye a langyos, félszívű ember
nek.

CSÜTÖRTÖK A százados ezt mondta Jézusnak: 
„Csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám.” A szá
zadosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj el, és legyen 
a te hited szerint.” És meggyógyult a szolga még ab
ban az órában. Mt 8,8.13 (Zsolt 25,10; Lk 19,1—10; 
lKir 13,20-32). Jézus gyógyító igéi ma is olyan eleve
nek, mint csaknem 2000 évvel ezelőtt. A bizalmunk -  
bennük -  viszont gyengébb. A százados hite a múlt
ban, a jelenben és a jövőben is példaértékű!

PÉNTEK Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, 
tegyetek jót, mert Isten jóságos a hálátlanok és go
noszok iránt. Lk 6,35 (Jón 4,10-11; Jón 3,10; 4,1-11; 
lKir 16,29-17,6). íme a keresztyéni élet sarkalatos 
pontja. Sok minden fordul meg ezen, hiszen csak 
annyi marad meg belőlünk, amennyit szerettünk! 
Ha úgy érezzük, túl sokat kíván az Úr tőlünk, jusson 
eszünkbe: éppen annyit kíván, amennyit mi kérünk 
naponta tőle!

SZOMBAT Elvettetik romlandóságban, feltámasz- 
tatik romolhatatlanságban lKor 15,42 (Zsolt 146,4; 
Jn 6,37-40; lKir 17,7-16). Thrtóstej, gépzene, kon- 
zerwilág. Hiába minden ultrapasztőrözött öröm, s - 
homogénezett kábulat. Életedet nem tartósítja a 
modern világ! Megromlik, ha az Úr nem sózza az 
örök élet igéivel.

Szókéné Bakay Beatrix

Egy képzelt levél (1)
Lk 7,36-50

Kedves Annám! Nem is tudom, 
hogyan újam meg Neked nagy 
örömömet. Azt már megírtam a 
múltkor, hogy milyen hosszú utat 
tettem meg abba a városba, ahol 
Jézus hirdette az Isten igéjét. Azt 
is megírtam, hogyan hívta a meg
fáradtakat, meg a bűnökkel terhel
teket, és én is elhittem, hogy ő tud 
segíteni az én elrontott életemen 
is. Örültem ennek, de most utólag 
bevallom Neked, hogy nem voltam 
teljesen biztos abban, hogy szere- 
tete és bűnbocsánata reám is vo
natkozik. Hiszen az emberek to
vábbra is lenéztek és megvetettek, 
sőt kinevettek, amikor azt mond
tam, hogy Jézus szeretetétől meg
változott az életem.

És most képzeld el: Jézus eljött 
a mi városunkba. Nem a mi há
zunkba jött, hanem egy Simon ne

vű farizeus hívta meg. De amikor 
én meghallottam, hogy Jézus ott 
van a Simon házában, fogtam a 
drága alabástrom kenettartómat 
és odafutottam. Mikor beléptem a 
szobába, láttam, hogy mindenki 
meglepődve néz rám, de én nem 
törődtem sem Simonnal, sem az 
előkelő vendégekkel, csak ddabo- 
rultam Jézus lábaihoz és sírtam. 
Sírtam, mert nem is tudom elmon
dani, mit éreztem: kétségeket vagy 
hitet, bűnbánatot vagy örömöt, fé
lelmet vagy reménységet? Mégis 
talán leginkább szeretetet és hálát. 
Jézus hagyta, hogy könnyeimmel 
öntözzem lábát, és amikor hajam
mal megtöröltem, egyre bizonyo
sabbá lettem abban, hogy Ő az, 
Aki igazán megváltoztatta az élete
met. Hálásan csókolgattam a lábát, 
aztán megkentem a drága kenet

tel, mert úgy éreztem, hogy akár
mit adok is neki, az mind kevés.

Jézus akkor beszélni kezdett, de 
először Simont tanította valamire. 
Ezt nem értettem egészen, nem is 
tudtam jól odafigyelni a szavaira. De 
egyszercsak hozzám fordult, és amit 
nekem mondott azt sohasem felej
tem el. Szeretettel nézett rám és ezt 
mondta: „Megbocsáttattak a te bű
neid.” És amikor az asztalnál ülők 
sugdolózni kezdtek, még ezt mond
ta nekem: „Hited megtartott téged, 
menj el békességgel!” Én még egy
szer odaborultam a lábához, aztán 
fölálltam és kijöttem. De úgy értem 
haza, mintha álmodtam volna, és 
még most is tele vagyok örömmel és 
boldogsággal. Neked sem kívánha
tok ennél nagyobb boldogságot. 
Majd ha legközelebb találkozunk, 
részletesebben is elmondok min
dent. Addig is sokszor csókol Téged 
a Tfe új életet nyert, boldog

M áriád
Elképzelte: Marschalkó Gyula

ÍRÁSTUDÓK ÉS ÍRÁSTUDÓK
Jn 8,1-11

A korai újszövetségi kéziratok
ból hiányzik ez a történet, monda- 

. nivalójának érvényességét még
sem kérdőjelezi meg senki. De ki 

• tartja be? Milyen képet mutatnak 
magukról a magukat keresztény
nek vallók? Történetünk Jézusá
hoz hasonlót, vagy történetünk 
írástudóihoz és farizeusaihoz ha- 

: sonlót?
Jézus először ügyet sem vet az 

írástudókra és a farizeusokra. 
Vádló szándékkal közelítve nem 
lehet isteni útmutatást kapni. 
Amikor megszólalt, akkor sem a 
vádlottról beszélt, hanem a vád
lókról. Végül pedig, mikorra a 
vádlók csendben elszéledtek, a há
zasságtörésen kapott nővel már 
nem az elítélés kifejezésének egyik 
formájáról, a megkö ve zésről, ha
nem általában az elítélésről be
szélt: Én sem ítéllek el téged... Bár 
további szavai alapján -  ...és mos
tantólfogva többé ne vétkezz! -  úgy 
tűnik, az asszony tettét nem helye
selte, őt magát nem ítélte el. Fé
lek, nem egy magát kereszténynek 
valló ember elítélte volna. Nem 
mózesre, hanem mondjuk Pálra 
hivatkozva. Sőt, ítéletét esetleg ép
pen egy Jézustól származó idézet
re alapította volna. Az Atyához 
megtért ember jézusi lelkülettel 
tekint a világra és nem ítélkezik. 
Egyáltalán nem. Természetesen 
ítéletet alkot mindenről, de nem 
ítél el senkit. Sok minden másképp 
nézne ki a második keresztény év
ezred vége felé, ha többen csele
kedtek volna így. Négy verssel kell 
csak tovább olvasnunk János evan
géliumát, hogy a következő jézusi 
mondásra leljünk: „Ti test szerint 
ítéltek En nem ítélkezem senki fe
lett. 1 Jézus a test szerinti ítélettel 
nem valamiféle „Lélek szerinti”, 
újszövetségi kijelentéseken alapu
ló ítéletet állított szembe, hanem 
az ítélet teljes elmaradását. Lélek 
szerint tehát egyáltalán nem ítél
kezik az ember senki felett.

Bűn és ítélet, valamint bűn és idő 
vonatkozásában egy-egy megkü
lönböztetés szükségességét vélem 
felfedezni a jézusi úton. Az ember 
magához való viszonya a-felelősség 
tekintetében különbözik mindenki 
máshoz való viszonyától. Ehhez 
természetesen az is hozzá tartozik, 
hogy tetteinkkel hatunk másokra, 
befolyásoljuk mások életet. Lélek 
szerint nem ítélkezik az ember 
senki más felett, az önmagunk fe
letti ítéletre azonban szükség van, 
hiszen minden változás, minden 
fejlődés ezen nyugszik. És megkü
lönböztetéssel kell élnünk az idő

vonatkozásában is. Más a megtör
tént bűn, más a nyúlt jövő. Én sem 
ítéllek el téged, menj el, és mostantól 
fogva többé ne vetkezz! A magunk 
vonatkozásában is így kell hozzá- 
á lln u n k  ehhez a kérdéshez, kü
lönbséget téve a mindenkori múlt 
és jövő között. Sokan úgy vélik, ez 
komolytalansághoz vezet. Ha ki
búvás a célja valakinek, akkor ter
mészetesen igen, hiszen akkor 
minden komolytalansághoz vezet. 
Akiben kibúvási szándék dominál, 
azon semmilyen szigor nem segít, 
sőt, takaró inkább, amellyel maga 
előtt is, mások előtt is elfedi az 
igazságot. A mindenkori múlt és 
jövő közötti különbségtétel legiti
mitása a mindenkori jelenen, a le
hetőségekhez képest folyamatos 
domináns szándékon múlik, végső 
soron a mindenkori jövő megítélé
sén.

Alapigénk előtörténetét nem is
merjük. Nem tudjuk, ki volt a há
zasságtörő asszony, ki volt a félje, 
ki volt a szeretője. Nincs közünk 
hozzá, s a büszkén leleplező írás
tudóknak és farizeusoknak sem 
volt. Jézus hozzájuk intézett sza
vaiban nem is tért ki sem a vádra, 
sem a vádlottra. írástudók és fari
zeusok Nem véletlen. írástudó és 
írástudó közé sem tehetünk 
egyenlőségjelet. Az írástudók és 
farizeusok betű szerint ítélnek 
Voltak ilyenek mindig, vannak ma 
is. Az írástudók és nem farizeusok 
Lélek szerint megvizsgálnak min
dent, és nem ítélkeznek senki felett 
-  kizárólag maguk felett, s maguk 
felett is a múlt és a jövő bibliai 
megkülönböztetésével. Keresz
tény hittel. Történetünkben az 
asszony volt ebben a helyzetben: a 
bűnbocsánatot elfogadhatta, a 
magasabbrendű életre való igye
kezetei pedig megfogadhatta. Én 
sem ítéllek el téged, menj el, és mos
tantól fogva többé ne vétkezz!

És a többiek? És mi? Mi milyen 
helyzetben vagyunk? Akár mások 
vétkeit látjuk, akára magunk bű
neivel szembesülünk? Mit is mon
dott Pál apostol Jézusról és ró
lunk? O tett alkalmassá minket ar
ra, hogy az új szövetség szolgái le
gyünk, nem a betűé, hanem a Léle
ké, mert a betű megöl, a Lélek pedig 
megelevenít.

Zay Balázs

IMÁDKOZZUNK!
Segíts minket, Mennyei Atyánk, 

hogy a Lélek szolgái legyünk! Sose ítél
kezzünk mások felett, de engedjük, 
hogy Szent Lelked megítéljen, megele
venítsen s új életre vezessen minket! 
Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. június 23.

I. kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; 
du. 7. Szilas Attila; t t ,  Modort u. 6. de. fél 
10. Csi^narta Sándor; Pestbidegkút, EL, 
Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 
Békásmegyer HL, Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, m ., Mátyás kir. 
u. 31. de. 10. ... Óbuda, Dl., Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Bálint László; .Újpest, p j  
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., 
Deák tér 4. de. 9. (úiv.) ...; éle. 11. (úrv.) 
Pintér Károly; du. 6. ...; VD., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
Szirmai Zoltán; VHL, Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIIL, 
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. 
Thmásy Thmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6. Ferenczy 
Erzsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XD., Thrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Thkács József; de. 11. (úrv.) Thkács 
József; du. fél 7. Kőszeghy Thmás; XIII., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
x m ., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Thmásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 
10. Thmásy Thmás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, 
Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. 
Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVL, Batthyány L u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVH., Tfessedik tér de. 9. dr. Selmeczi János; 
Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. dr. 
Kósa László; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 
111. de. fél 11. dr. Selmeczi János; 
Rákosliget, XVII. Gózon Gy. u. de. 11. dr. 
Kósa László; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVHL, Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX, 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; 
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 
9. Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 3. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: Kol 1,21-23; az igehirdetés 
alapigéje: Jn 8,1-11.

„ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus 
egyházunk műsorát közvetíti a TV1 
csatornája június 23-án, vasárnap 
1535 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz 

június 22. szombat: „Időnk jelei, Is
ten jelei” -  Pósfay Györgyök 

június 23. vasárnap: Áhítat -  
Krámer György

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

MINDIG FELÉD...
Sztehlo Mátyás lelkészre emlékezve

Amikor valaki elmegy, akkor jö
vünk rá, hogy milyen keveset tud
tunk róla. Ha nem szóltak róla bí
rósági ítéletek, nem hozták a nevét 
pró és kontra újságcikkek, nem je
lent meg vaskos életrajzi írások 
hasábjain, akkor -  miután ő már 
nem beszél magáról -  nincs senki, 
aki ismerné az életét, néhány szá
raz, lexikonba illő adaton kívül, 
melynek utána lehet nézni az 
ittmaradt levelekben, útlevélkére
lemhez benyújtott, keveset elmon
dó, sokat elhallgató önéletrajzok
ban.

Sztehlo Mátyás Epeijesen szüle
tett 1925. november 12-én. A  szü
lői háznál, Aranyidán nőtt fel, itt 
kezdett iskolába járni. Utóbb 
Epeijesen, majd Kassán tanult, itt 
érettségizett 1944-ben. A soproni 
Hittudományi Karon végezve, 
1948 szeptemberében, a Deák téri 
templomban avatta lelkésszé a bá
nyakerület püspöke.

Első szolgálati helye a Szentes
hez tartozó Fábiánsebestyénben 
volt. 1948. október 1-től 1949. 
szeptember 1-ig gondozta a kis 
fiókegyházközséget „odaadó egy
házszeretettel és hivatáshűséggel” 
(idézet egy esperesi működési bi
zonyítványból.) Megtudjuk még 
erről az időszakról, hogy a gyüle
kezetben gyűjtést szervezett, mely
nek eredményéből értékes oltár
felszerelést szerzett be (oltárterí
tővei, oltárképpel).

Innen Békéscsabára helyezték, 
ahol önálló vallástanárként dolgo
zott. A  szigorodó vallásoktatásel

lenes kormányrendeletek alapján 
1951. január 1-től a Minisztérium 
rendelkezési állományba helyezte, 
fizetéséről március 31-ig gondos
kodott. „Végelbánás” alá vonták. 
Rövid szolgálati ideje miatt nyug
díjazására nem volt lehetőség, vég- 
kielégítésre ugyancsak nem adtak 
módot a rendeletek. Végül 5 hó
napi kényszerű békéscsabai gyüle
kezeti segédlelkészi szolgálat után 
rendeződött a helyzet: Szabó Jó
zsef Dunán inneni püspök átvette 
kerületébe, s 1951. szeptembertől 
Balassagyarmatra, majd október
től Salgótaijánba került, segédlel
készként. Itt kötött házasságot egy 
év múlva Fleps Ruth-tal, a megyei 
kórház gyermekosztályának főnő
vérével.

Meghívása és megválasztása 
után 1953 őszén kezdte meg gyüle
kezeti lelkészi szolgálatát a sám- 
sonházi gyülekezetben. Elbeszélé
sükből s néhány utalásból tudom, 
hogy hosszú és nehéz évek voltak 
ezek. Amikor a parókiát felújítot
ták, maga dolgozott az építkezés
nél, s maga járta napról napra vé
gig a falut, segítő gyülekezeti tago
kat hívogatva.

Azután 1977-ben, amikor a büki 
gyülekezet megüresedett lelkészi 
állására pályázatot írt ki, Sztehlo 
Mátyás is jelentkezett, s őt hívta 
meg a gyülekezet. Itt szolgált 
nyugdíjba vonulásáig. Amikor fel
újították a gyülekezeti házat, s át
költöztek oda a parókiáról, hogy 
biztosítsák a helyet a következő 
lelkésznek, akire már nagyon várt,

hogy átadhassa a szolgálat terhét 
és örömét. Addig is folytatta szol
gálatát a gyülekezetben, nyugdí
jasként.

A betegség tavaly ismét jelent
kezett. Amikor püspöke az utolsó 
napokban meglátogatta, Matyi bá
csi már nehezen tudott beszélni. 
De búcsúzásképpen még áldásra 
emelte kezét, mint szolgatárs az 
Úrban... Néhány nap múlva a csa
lád a „Hadd menjek, Istenem...” 
kezdetű éneket énekelte az ágy 
mellett. Mire befejezték, ő való
ban elment. Minden addigi kétség 
és békétlenség ellenére, akkor 
megnyugodott. Ahogy az ének 
mondja.

Amikor valaki elmegy, akkor jö
vünk rá, hogy milyen keveset tud
tunk róla. Nincs senki, aki ismerné 
az életét. Azazhogy van: hiszen 
„szívemtől trónodig mennyei grá
dicsok fényes sora” vezet -  hogyne 
ismerné hát ennek az életnek min
den zegzugos nyomorúságát és fel- 
nemjegyzett örömét az Atya!

Schermann Gábor

Joachim Scharfenberg: Bevezetés a 
lelkipásztori pszichológiába 

(Einführung in die Pastoralpsycho- 
logie) című könyve.

A kötet könyvesbolti forgalomba 
csak korlátozott példányban kerül.

A könyv bolti ára 1.980 Ft. 
Lelkészek, hitoktatók, teológus hall

gatók, tanárok, ha a könyvet közvetle-

ZENÉS ÁHÍTAT 
június 23-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban a
HAMBURG-HARVESTEHUDEI

SZENT-JÁNOS-KÓRUS
közreműködésével.

Műsoron
Gabrieli, J. S. Bach, Brahms, 

Verdi és Kodály motettái. 
Vezényel:

CLAUS BANTZER 
A belépés díjtalan.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
június 30-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban
KOVÁCS LÁSZLÓ ATTILA 

(Kolozsvár)
Bach, Mendelssohn és Liszt 

műveket orgonái.
A belépés díjtalan.

GYÖNK
A Gyönki Evangélikus Gyülekezet 

templomának 100. éves jubileuma al
kalmából június 29-én 14 órakor hála
adó istentiszteletet tart. Ugyanez alka
lommal ünnepeljük az 1946-ban kon-

nül a kiadótól rendelik meg, kedvez
ményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá 
a műhöz.

Előjegyzését a következő címre küld
heti be:

ASTRA Siófok, Pf. 177.8601 
Előjegyzését visszaigazoljuk a köny

vet megjelenés után utánvétellel postáz
zuk

•A , -

A KÖZELJÖVŐBEN MAGYAR NYELVEN IS 
MEGJELENIK

firmáltak aranykonfirmációját. Szere
tettel hívunk minden érdeklődőt!

A Gyönki Gyülekezet Presbitériuma

Az Orosházi Evangélikus 
Egyházközség egyhangúlag meg
választott új lelkészét Kovács 
Lászlót 1996. június 22-én, szom
baton 15 órakor iktatja hivatalába 
ünnepi istentisztelet és közgyűlés 
keretében Ribár János esperes.

Erre az ünnepi alkalomra mindenkit 
szeretettel hívnak és várnak.

A Pesti Evangélikus Egyházmegye 
évi rendes közgyűlését június 23-án, 
vasárnap du. 4 órakor tartja a Fasori 
templomban. A küldötteket és minden 
érdeklődőt szeretettel várják.

Köszöpjük minden testvérünknek, 
hogy megjelentek a Nemeskéri Nap 
alkalmából gyülekezetünkben, és bár
milyen módon segítették ünnepünk 
szebbé tételét Mindnyájukat szívesen 
látjuk legközelebb is Nemeskéren! 
Erős vár a mi Istenünk!

Nemeskéri Evangélikus Gyülekezet

SZÜLETÉS
Kondor Péter lelkésznek és felesé

gének, Bekény, Péter nevű második 
gyermekük született.

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK 
E héten regényeket, szépirodalmat 

ajánlunk:
Juliana Ray:
Jövevények és vándorok Ára: 148 Ft 
Christoph Klein:
Fény az út végén Ára 380 Ft
Bálintné Kis Beáta:
Tóvá lesz a délibáb Ára: 148 Ft
Podmaniczky Pál:
Megszabadított élet Ára: 118 Ft 
Kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjá
ban (VIII., Üllői út 24.) Ötnél több pél
dány vásárlása esetén 10% engedményt 
adunk.

Apróhirdetés
A badacsonytomaji Protestáns Imaház 

vendégszobája 2-3 fő részére kiadó. Érdek
lődni Nagy Eörsnél lehet. Tél.: 87/431-221. 

Levélcím: 8261 Badacsony, Kossuth u. 64.

G O M B O S L A JO S 
aranykoszorús harangöntö mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS 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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Ejőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön:
!?Lívre 910 Ft’ egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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SZENTHÁROM SÁG 
Ü N N EPE UTÁNI 

NEGYEDIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
E V A N G É L IK U S

H E T IL A P
ARA: 3 5  FT

Sokan úgy mennek az életen keresztül,
mint valami alagúton, 

anélkül, hogy észrevennék a fényözönt, 
melegséget és biztonságot, 

amelyet a hit napja áraszt 
Josemaria Escrivé

A TARTALOMBÓL —
BUDAPESTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK 

-  BUDAFOK

KEGYELEMBŐL HALÁL?

JÖ JJ, ÉGI SZENT LÁNG! 

TALÁLKOZÓ A LUTHER OTTHONBAN Erdélyi és magyarországi evangélikus papnék találkozója, 
Brassó, 1996. május 31.

FÓRUMOK AZ ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN
Négy régióban tartottunk fórumot 

az elmúlt időszakban. A helyüket 
úgy válogatták össze, hogy lehetőleg 
olyan gyülekezetekben legyünk 
együtt, ahol még hasonló rendezvény 
nem volt. Különösen nagy élményt 
nyújtott a résztvevőknek a székesfe
hérvári új gyülekezeti ház, melyet 
múlt év őszén szenteltek fel. Mo
dernsége, szép építészeti megoldása, 
praktikussága, nagy befogadóképes
sége egy ilyen rendezvény befogadá
sára igen alkalmassá tette. Oroshá
zán az alföldi gyülekezetek látogat
ták meg a templomban (Győry- 
terem) megtartott fórumot. Ez a nap 
sajnos egybeesett az országosan ek
kor tartott ballagásokkal, és ez a tény 
a résztvevők számát kissé befolyásol
ta, de így,is eleven volt a fórum. Mis
kolcon Észak-Magyarország gyüle
kezeteiből jöttek össze -  ez volt a 
legnépesebb -  mintegy kétszázan és 
a nagy melegben éppen jó volt a hűs 
templomban összeülni, mert a gyüle
kezeti teremben nem fértünk volna 
el. Bonyhádon is a templom adott 
helyet, a két dél-dunántúli egy
házmegye népe számára.

A fórumok programja minden he
lyen azonos volt. Egyházunk két püs
pöke tartott előadást, jelezvén, hogy 
az alkalmat nemcsak beszélgetésre, 
de tanulásra, ismeretszerzésre is fel 
kell használni. Harmati püspök a Lu
ther halála jubileumi évében „Luther 
ökumenikus jelentősége a 2000. év kö
zelében” címmel arról szólt, hogy kü
lönböző századokban miképpen ér
tékelték át Luther személyét, refor
mációját. Korunkban legjelentősebb 
ilyen átértékelést a II. Vatikáni zsinat 
végezte el, mely nyitott volt ebben a 
kérdésben és az egyház tanítójaként 
ismerte el. Összefoglalóan mutatta 
be Luther teológiáját, mit tanított Is
tenről, az emberről és az egyházról. 
Luther gondolatai a ma emberét is 
megtérésre hívják, arra, hogy „higgy 
tettel -  tégy hittel!” és együtt egymá
sért éljen és dolgozzon Isten népe.

Szebik püspök „Az egyház jövőjé
nek spirituális kérdései”-m\ tartott be
vezető előadást. „A jövő biztosabb, 
mint a múlt” (Karl Rahner) gondola
tával kezdte, majd a kultúra-család -  
hagyomány válságának ma szokásos 
emlegetéséből jutott el oda, hogy 
ezek miatt szoktak az egyház válsá
gáról is beszélni. Vajon igaz-e? Érhe
ti kritika a ma egyházát, lehet beszél
ni elöregedésről, kiégett egyházról, 
de a jövőt akkor láthatjuk és érthet
jük meg helyesen, ha a bibliai egyház 
képből indulunk el és látjuk a jövő 
egyházát. Legyen az egyház otthon, 
menedék, a megnyugvás helye, a ta
lálkozás alkalma, a megerősödés há
za. Elemezte a lélekszámok alakulá
sából adódó feladatokat, de végső ki
csengésében az ébresztés és az akti
vizálás segítheti az egyházat, hogy ne 
organizáció, hanem organizmus le
gyen.

A két előadást kiegészítette Sze
merei Zoltán főosztályvezető ismer
tetése egyházunk anyagi helyzetéről. 
(Miskolcon ezt a feladatot ifj. Ben
czúr László északi kerületi felügyelő
helyettes látta el.)

Mind a négy helyen egyházmegyei 
nemlelkészi vezetők látták el a fó
rum vezetői tisztét. Ez alkalmat 
adott arra is, hogy röviden ismertes
sék az egyházmegyét.

A kérdések egyházunk jelenének 
sok területét érintették. Többen ve
tették fel az egyháztól elfordultak, 
elidegenedettek visszahozását és ez
zel kapcsolatosan evangelizációs és 
missziói feladatainkat. Egy másik 
sokfelől felmerülő kérdéscsoport az 
iskolákról szólt. Az iskolák szelleme, 
az ifjúság nevelése, hitoktatási prob
lémák, különösen középiskolai szin
ten jelezték, hogy akad tennivalónk. 
Két helyen hozták fel a belső egyhá
zi fegyelem kérdését, lelkészi, presbi
teri és általában a gyülekezeti tagok 
szintjén. Zsinati problémák is előke
rültek, a kerületek számának kérdé
se is. Általános vélemény azonban az

volt, hogy az egyház megújulásának 
nem a struktúra megváltoztatása a 
feltétele. Élő gyülekezetekre van 
szükségünk és akkor kell és lehet ha
tékony egyházkormányzást gyakorol
ni. A szerkezeti átalakításnak súlyos 
anyagi gondjai is volnának.

Szó volt a lelkészek általános túl
terheltségéről, ezt a világiak látták 
így, ugyanakkor örömmel mondták 
el, hogy nem látnak megosztottságot 
az egyházban. Voltak, akik nagyobb 
publicitást, jobb információáradást, 
presbitériumok sikeres működésé
nek közzétételét várják a jövőben -  
és ez sajtófeladat! Az anyagiak terén 
egyöntetű volt a vélemény a beszél
getések során, hogy „az adakozásban 
nagyobb felelősségre van szüksé
günk.”

Már azért is megérte a fórumok 
rendezése, hogy ez a sok kérdés -  kü
lönböző régiókban majdnem ugyan
azok -  elhangozhatott és keresték rá 
a megoldást. Két fontos célt sikerült 
elérni ezekkel az alkalmakkal: erősí
teni az összetartozás érzését és sok 
információt áramoltatni az egyház 
tagjainak sorába. Ha ezt a kettőt 
nézzük, annál fájdalmasabb az, hogy 
többen -  lelkészek és világiak egya
ránt -  kivonták magukat ebből a kö
zösségből. Minduntalan kapjuk a jel
zést, hogy legyen több és jobb az in
formálás. Ez lehet a sajtó útján is, de 
figyelembe kell venni, hogy napilap
jaink nincsenek. Ugyanakkor miért 
nem ragadunk meg ilyen alkalmakat, 
amikor szemtől szembe lehet felten
ni kérdéseinket és azonnal kapunk rá 
választ is.

Az egyház jövője érdekében nagy 
szükségünk van és lesz az ilyen talál
kozásokra. Csak így tudjuk egymást 
segíteni és identitásunkat erősíteni.

Általában véve jó volt a fórumok 
visszhangja. Egyik esperesünk záró 
értékelésében így mondta: „sűrűb
ben és jobban szervezve” meg kell is
mételni az ilyen összejöveteleket.

Tóth-Szöllős Mihály

„VELE -  a Hegyen”
Romániai magyar evangélikus lelkészfeleségek találkozójára került sor 

május 31-től június 1-ig Brassóban. A  rendezvényen meghívottként vett részt 
D. Szebik Imréné vezetésével 21 magyarországi lelkészfeleség. A  látogatás a 
múlt év márciusi budapesti közös alkalom viszonzásaként egy reménybeli 
együttműködési folyamat második lépésének tekinthető.

Anélkül, hogy lelkész-házastárs 
szerepünket, egyházon belül elfog
lalt helyünket túlértékelnénk, a ta
lálkozó minden résztvevője egyház
történeti jelentőségű eseményként 
értékelte a kétnapos programot. 
1945 óta ugyanis ez volt az első ilyen 
jellegű találkozó Romániában.

Felemelő és szívet melengető 
érzés megélni ebben a kis közös
ségben is, hogy keresztyén magya
rokként egy test tagjai vagyunk, 
ugyanakkor megrázó a fizikai el- 
szakítottság valósága. A  találkozó 
áhítatain, az előadások, közös 
imádságok, éneklések és úrvacso
ravétel alkalmával mégis átéltük 
az együvé tartozás boldogságát.

Bálintné Varsányi Vilma a lelkész
feleségek gyülekezetépítésben be
töltött szerepéről szólt. Kiemelte sa
ját lelkünk építésének fontosságát, 
ami kihat környezetünkre is. Rend
kívülit vállalunk és viselünk, s ezt 
okosan, alázattal kell hordoznunk.

Török Lászláné Kiss Beatrix 
(Csemátfalu) a lelkészcsaládok 
gyermekeinek helyzetével kapcso
latos örök problémákat tárt fel, 
melyek a papcsaládokkal szembeni 
különleges elvárásokból fakadnak.

Mindkét előadás igazi gondolat- 
ébresztőként szolgált és tartalmas 
csoportbeszélgetésre késztetett.

Á találkozó alapgondolatát fo

galmazta meg egy esti áhítaton a 
Budapesti Evangélikus Teológián 
végzett Fóris Katalin (Brassó). Kü
lönfélék vagyunk, de egy Urat 
szolgálunk. Cél: egy úton, egy 
irányba haladni!

Nekünk, anyaországi magyarok
nak, torokszorító volt látni és hal
lani, hogy a mindenből kifosztott 
erdélyi magyarság, s benne az 
evangélikusság, mint maradt meg 
és hogyan ragaszkodik ősi kultúrá
jához és egyházához. Önazonossá
guk megőrzésében a templom 
nemcsak hitüknek, hanem anya
nyelvűknek is erős vára maradt. A 
papnék különböző élethelyzetei
ben áldásos és hasznos, ha nem
csak Mária hitével, hanem Márta 
igyekezetével szolgálnak az Úrnak.

A záró úrvacsorái istentisztele
ten Székelyné Fehér Csilla lelkész 
(Barcaújfalu) 2Kor 13,11-13 alap
ján tartott igehirdetése erősített 
bennünket a hitben Pál apostol in
tésével és áldásával: „Örüljetek”, -  
állítsátok helyre a rendet magatok 
között, fogadjátok meg az intést,

jussatok egyetértésre, éljetek bé
kességben! Mindezek megvalósu
lása -Isten jelenlétének valóságát 
jelenti életünkben.

„Legyen nekünk elég a kegyelem:
Hogy láttuk egymás fényes arcu

latját,
Hogy láttuk egymást Vele -  a He

gyen.”
(Ady)

E két napon együtt voltunk Vele 
a Hegyen, s ezt a bizonyságot vi
hette haza kiki a maga életébe, 
szolgálati helyére. Aktív, fiatal, 
idős, özvegy papnék és papnők -  
egymás közelségében, szereteté- 
ben gazdagodhattunk. Ezzel a bel
ső töltekezéssel a jövőben jobban, 
odaadóbb szívvel szolgálhatjuk 
Urunkat, gyülekezeteinket, né
pünket.

Hálás szívvel gondolunk erdélyi 
Testvéreinkre, akik ezt a találko
zást lehetővé tették, s lelkűnkben 
visszacseng búcsúzó énekünk:

„Isten velünk, viszontlátásra!
Legyen őrzőnk és vezérünk,
Harcainkban küzdjön értünk,
Isten velünk, viszontlátásra!”

(364. ének)

Balogh Judit 
(Körmend)

Erdélyi testvéreink üzenete az anyaországiaknak:
,y l történelem által eltemetett világ romjain él a magyarság és a kis ma

gyar erdélyi evangélikus egyház is. Imádkozzunk azért, hogy az egység és sze- 
retetközösség épüljön és gyarapodjon közöttünk! Nem szakítható szét a test, 
ha az Úrban egyek tudunk maradni!”

„Látnunk kell egymást...”
Fővárosi Értelmiségi Körök találkozója

A budapesti Deák Téri Evangéli
kus Gimnázium díszterme adott ott
hont a budapesti evangélikus körök 
évzáró közös csendesnapjának, júni
us 1-én. A „Mi dolgunk a világon? 
Az egyház szerepe, mondanivalója 
ma” címet viselő rendezvény olyan 
keresztyén vitakörök, szellemi mű
helyek találkozója volt, amelyek ez
úttal első ízben ismerkedhettek meg 
a többiekkel is. A résztvevők úgy vél
ték: csak egymás látása, más evangé
likus csoportok értékeinek megbe
csülése tehet alkalmassá valamennyi
ünket, hogy azután a társadalom is 
elfogadhassa egyházunk egészének 
értékeit. Csoóri Sándor költő szavá
val: „Látnunk kell egymást / hogy lát
hatók legyünk / hallanunk egymást, / 
hogy hallhatók”. Mindebben pedig 
kulcsszerep hárul a lutheránus értel
miségre.

Takács József budahegyvidéki lel
kész lMóz 1,28 és 2,15 alapján szólt 
bevezető áhítatában. Az Ige arra ta
nít: az Isten által jónak teremtett 
Földet ugyanilyen állapotában kell 
megőrizni, semmi ártalomtól meg 
nem szédíthető, kiművelt emberfő
ket képezve, a vüág isteni értelmét 
fenntartani boldog engedelmességet, 
és nem gerincroppantó meghajlást 
jelent.

Ezt követően a résztvevő körök 
rövid bemutatkozása következett. 
Az Evangélikus Értelmiségi Műhely 
(Deák tér) 1994-től működik minden 
hónap 3. szerdáján. A lelkészi és vüá- 
gi előadók többek közt egyházunk 
szerepvállalásáról, a modem világ és 
a bibliai kinyüatkoztatás kapcsolatá
ról tartottak vitaindítókat. Az-1985- 
ben létrejött, s minden hónap 1. hét
főjén találkozó Keresztyén Értelmi
ségi Körben (Budahegyvidék) olyan 
teológiai, politikai, szociológiai vagy 
pszichológiai kérdésekről váltanak 
szót, amelyek a ma keresztyén embe
rét foglalkoztatják.

A Magyar Lutheránus Értelmisé
giek Társasága (MALÉT) két éve 
Budafokon, illetve Óbudán műkö
dűi. Találkozóikon a nemzet és az 
egyház sorskérdéseiről esik szó. Az

evangélikus általános iskolák, kollé
giumok, a szórványok és a sajtó tá
mogatására létrehozták a Magyar 
Evangélikus Kultúra Alapítványt is. 
Az immár hároméves Evangélikus 
Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 
célja igazi gyülekezetét teremteni 
Budapesten vidéki teológusoknak, 
fiataloknak. Az ifjak minden hétfőn 
a ME VISZ nagytermében gyűlnek 
össze, és konferenciákat is szervez
tek már az ország több városában. A 
találkozó házigazdája, a Credo -  
Evangélikus Műhely folyóirat pedig 
mint ismeretes, a Diakónia és az 
Üzenet periodikák folytatója kíván 
lenni a jövőben.

Mi dolgunk a világban egyházun
kon belül, s mi a társadalomban? -  
keresték a választ a találkozó elő
adói. Dr. Sólyom Jenő egyházkerületi 
felügyelő úgy vélte: a lelkészi munka 
segítése: az egyház szervezetében vég
zett háttérmunka a laikusok számára 
nagyon sok szolgálati lehetőséget rejt. 
Megfelelő tanári gárdára van szükség 
az evangélikus oktatásban, nevelés
ben. S a jogászok, a gazdasági segítők, 
az építők, a diakóniai munkatársak, a 
keresztyén sajtó képviselői és a lutherá
nus múltunkat kutató egyháztörténé
szek munkája is bizonyságtétellé vál
hat.

Zárt titok marad az egyház, ha 
tagjai nem vállalnak, s nem adnak 
másoknak részt feladataiból, ezáltal 
nem élnek közösségben vele, mond
ta Szabóné Mátrai Marianna lelkész. 
Az egyház közössége mindenféle 
ember előtt nyitva áll. Lelki lényege 
fontosabb, mint a többi, „hétközna
pi” intézményéé, s ezt a tartalmat 
nem lehet kizárólag pótcselekvések
kel kitölteni. Ez az együttlét önmeg
tagadást kíván az egyéntől és Simone 
Weil francia írónő gyönyörű szavá
val, „meleg csendet a jeges tumultus 
helyett”. Az egyház megújulásában 
óriási szerep hárul az értelmiségre 
például a lelkészek és világiak kap
csolatában, a szószék és a padok köz
ti légüres tér megszüntetésében is. 
Maga az értelmiség pedig azokból 
áll, akik mernek elöl menni, tudják,

hová vezet útjuk, és fölvállalják azo
kat is, akik mögöttük jönnek.

A csendesnap résztvevői csoport
beszélgetéseken is továbbgondolták 
a találkozó témáját. A jelenlévők 
szerint a mai, elsivárosodott vüágban 
különösen fontos, hogy meggyőzően, 
saját személyiségünk hitelével tehes
sünk vallást keresztyénségünkről. A 
Jézus Krisztust felmutató közösség
nek saját tagjait és másokat ösztön
ző, s mindenki számára a feladatot 
adó egységgé kell válnia. Az evangé
likusok számára ugyanakkor elen
gedhetetlen a nyitottság a társada
lom egésze -  ezen belül például más 
felekezetek felé is. A vüág számára 
azonban csak a megújult lelkületű, 
bizakodó szemléletű értelmiségiek 
válhatnak példaképpé.

Különösen égető kérdés ma meg
találni az utat az ifjúság megszólításá
ra. Az értelmiség egyik legsúlyosabb 
feladata a gyermekek, családok segí
tése és tanítása. Rendkívül fontos a 
megfelelő kommunikáció hívők és 
nemhívők, valamint a lelkész és gyü
lekezete között. Korszerűbb diakóni
ai munkára van szükség a perifériára 
sodródott társadalmi csoportok meg
találására, de fontos az is, hogy az 
igehirdető figyelembe vegye: milyen 
helyen és időben hirdeti Isten igéjét.

Az együttlét zárásaként Zászka- 
liczky Péter lKor 2,1 alapján a jelen 
emberét manipuláló propaganda 
óriási veszélyeire hívta fel a figyel
met. Az ötvenes években megfogal
mazott egyes vélekedések szerint a 
rádió feltalálása nagyobb veszélyt je
lent az emberiségre, mint az atom
bomba. Az előbbi ugyanis nem a tes
tet, hanem a lelket mérgezi meg. A 
propagandaeszközök, például a tévé, 
az óriásplakátok, vagy a CD-ROM 
ma összeszűkülő érdekcsoportok ke
zében vannak. Az igazi, örök értékek 
hirdetésére nincs lehetőség, s emiatt 
főképp a médiumok legfőbb „fo
gyasztói”, a fiatalok kerülnek ve
szélyhelyzetbe. Pál apostol azonban 
elhatárolódik a hiábavaló ékesszólás, 
bölcsesség eszközeitől.

Binder István

Orosháza

Bonyhád
Székesfehérvár

Miskolc
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[Ä]n] i f e  GYERMEKEKNEK A
Holnap útra kelünk!
Már hallom ahogy anyuék kérdezgetik egymást: 
bepakoltad?... elzártad?... szóltál?...
Aztán persze úgyis félúton derül ki, hogy 
otthon maradt!... nyitva felejtettem!...
Mégis jó útra kelni, új tájak, új élmények,
Új barátok felé.

Istenem, tudom, De mindig velünk vagy.
Akkor is, ha útra kelünk.
Ezt tudni biztonságot jelent:
tudni, hogy lé  elkísérsz, mikor átlépjük
udvarunk, országunk, sőt életünk határát...

IST E N  PARANCSOLATAI

Ötödik parancsolat: „Ne ölj!”

A verseny
Nagy a gördeszka-láz a környékünkön. Kevés fiú 

van, aki ne rendelkezne ilyen „paripával”. Az aszfal
tos mellékutcák, de még a főutak járdái is valóságos 
paradicsoma a „bátraknak”. Olykor szinte a semmi
ből egy pillanat alatt feltűnve, néha egy harckocsit 
megszégyenítő dübörgéssel, máskor szinte észrevétle
nül zajtalanul, önmagukat, járókelőket és autósokat 
veszélyeztetve száguldanak, sőt villámként cikáznak a 
kerekekre szerelt deszkákon.

A közeli gyerekek fő versenyhelye az ide-oda teker
gő lejtős szerpentin. Itt lehet csak igazán nagy verse- 

' nyékét rendezni! Hű, micsoda élvezet lefelé szágulda
ni! Épp csak lendületet kell venni, utána már „csak” 
az a versenyzők feladata, hogy ép bőrrel megússzák a 
száguldást. Majd minden délután sikongatástól, dü
börgéstől, csattanásoktól zajos a szerpentin. A futa
mokon a legnagyobb hírnévre Laci tett szert. Ő a leg
ügyesebb és a gördeszkájának is csodájára járnak a 
többiek, a szülei Párizsból hozták a múlt nyáron. La
ci technikája messze kimagaslik a többiek közül. Kis
ujjában vannak a különböző trükkök: ugrat, megfor
dul helyben, és senki nem veszi olyan szűkén a kanya
rokat, mint ő. Megállni sem tud senki olyan gyorsan, 
mint Laci. Kétségtelen, ő a lejtő sztárja. Azaz hogy az 
volt, míg egy új fiú nem költözött a szomszéd házba. 
De ne vágjunk az események elé!

Otthon Laci egyre többet hallgatott az állandó szá
guldozás miatt. Édesapja megelégelte, hogy minden 
idejét ez tölti ki, és a tanulást egyre jobban elhanya
golja a fia. Édesanyja pedig egyre sűrűbben mondo-

o-gatta: „Meglásd  ̂egyszer valami baj történtkebből abo -■ 
lond száguldozásból!” Laci egyre komorabb arccal 

"m ént ki a szerpentinre,' mért nem elég, hogy otthon 
annyira ellene voltak a gördeszkázásnak, a barátok is 
egyre többször mondták: „Láttad az új fiút? Nem sem
mi, amit a deszkával művel!” Laci úgy érezte, bizonyí
tania kell, bármi áron. Akkor is ő a legjobb!

Egy nyári délután a környék gyerekei összegyűltek 
a „nagy futamra”. A legjobbak álltak rajthoz, hogy ki
derüljön, ki ér le leggyorsabban a szerpentinen. A rajt 
legjobban az „új fiúnak” sikerült. Pillanatok alatt több 
méterrel a többiek elé került. Laci minden tudását 
összeszedte, hogy lefaragja a hátrányt. Még soha nem 
vette ilyen szűkén a kanyarokat, még soha nem szá
guldott ilyen eszeveszetten. Az igyekezetnek meg is 
lett az eredménye. A lejtő aljához közeledve utolérte 
ellenfelét. „Most vagy soha" -  gondolta, és egy meré
szet gondolva, a szűk kanyarban belülről bevágódott

a másik fiú mellé. „Győzni, bármi áron!” Ebben a pil
lanatban elvesztette egyensúlyát. A gördeszkák re
csegve csattantak az útszéli sziklákról a szakadékba.

Alig telt el pár pillanat, az úton keresztbe fekvő fiú
kat utolérte a száguldó mezőny többi tagja. Sem fé
kezni, sem kerülni nem lehetett már...

Nehezen tápászkodtak fel a nap szenvedő „hősei”. 
Szakadt ruhák, vérző sebek, tönkrement gördeszkák 
mutatták a verseny „végeredményét”. Egyvalaki 
azonban fekve maradt. A mentősök hordágyon emel
ték be az „új fiút” az autóba. Az orvosok szerint sze
rencsésen megúszta. Pár hét múlva felépül, de
rosszabbul is végződhetett volna.

*

Nemcsak az vét az ötödik parancsolat ellen, aki gyil
kol, hanem az is, aki a másik testi épségére nem vigyáz. 
Sőt Jézus azt mondja, az is megsérti ezt a parancsolatot, 
aki a másik emberre rosszat mond, vagy rosszat gondol 
róla!

J.G.

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK -  
SKANDINÁVIÁBÓL

Cherin francia tábornok a spanyol hegyek között 
nehéz és veszedelmes úton vezette seregét. Időnként, 
hogy el ne csüggedjenek, jókedvre és kitartásra buzdí
totta katonáit. Egy ilyen alkalommal az egyik katona 
hirtelen epés szavakkal fordult parancsnoka felé: 
„Könnyű a tábornok úrnak, amikor kényelmesen lova
golhat, de nehéz nekünk, akik gyalog tapossuk az utat. ” 

E szavak hallatára a tábornok azonnal leszállt lová
ról, s a zúgolódó katonának kínálta fel. A katona alig 
ült fel a nyeregbe, amikor hirtelen vad lövöldözés tá
madt, s egy ellenséges golyó őt találta el, aki magasan 
kiemelkedett a
gyalogosok közül. 

•A tábornok hideg
vérrel csak ennyit 
szólt: „Látjátok, a 
legelső hely nem 
mindig irigylésre 
méltó.” Ezzel újra 
felszállt a nyereg
be, és tovább lova
golt.

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

Jobb volt-e a Mód család a Gyurátz családnál?
-  Avagy beszámoló egy gyülekezettörténeti versenyről -

Furcsának tűnhet a címben fel
tett kérdés. Furcsának tűnhet, hi
szen ha a hazai egyháztörténet 
nagyjai, illetve ismertebb család
jainak élettörténetében vájkálunk, 
akkor értelmetlen lehet a hasonlít- 
gatás, túl sok közös kapcsolatot 
nem találunk, főleg nem olyat, ami 
alapján rangsorolhatnánk őket.

Viszont ha a családokat úgy néz
zük, mint egy vetélkedő résztve
vőinek képzeletbeli csapatneveit, 
akkor máris érthető a helyzet. Egy 
ilyen versenyt szerveztünk ez év ta
vaszán a Vas megyei hittanos fiata
loknak. A versenynek ezt a címet 
adtuk: Elődeink egyházközsége -  
az én gyülekezetem.

Kettős célunk volt. Az egyik, 
hogy a gyerekek megismerjék sa
ját, majd pedig egymás gyülekeze
tének múltját, történetét, a másik 
pedig, hogy az egyházmegye kü
lönböző helyeiről jövő fiataloknak 
új lehetőséget biztosítsunk az egy
mással való találkozásra, beszélge
tésre, talán barátságok kötésére.

Ilyen közös összejövetelre már

egy jó alkalom volt a pont egy éve, 
szintén a Hajtás által megrendezett 
bibliaismereti verseny is, amely iránt 
mutatott érdeklődésen felbuzdulva, 
szerveztük ezt az idei erőpróbát.

A vetélkedő első, januári fordu
lójában egy dolgozat írására hívtuk 
a gyerekeket, amelyben feldolgoz
ták saját gyülekezetük múltját, be
mutatták híres lelkészeiket, kán
tortanárokat, különböző csoport
jaikat. Többféle egyletről, dalárdá
ról, lelkipásztorokról olvashattunk 
érdekes leírásokat. Miután ezeket 
az írásokat megkaptuk, elküldtük 
az összes tanulmányt az addig je
lentkező csapatoknak, hogy fel 
tudjanak készülni egymás gyüleke
zetének történetéből is.

Március 30-án pedig egy összné
pi, közös szóbeli fordulót rendez
tünk Nagygeresden, ahol a helyi 
gyülekezet fiataljai is csatlakoztak 
hozzánk. Ekkor alakítottunk csa
ládokat! Mégpedig olyan névvel, 
amelyek a résztvevő gyülekezetek 
múltjában fontos szerepet ját
szottak (pl. Jetter-Körmend,

Mód-Nagysimonyi, Gyurátz-Bük 
stb.).

Ezek a családok pedig nagy 
kedvvel járták végig az akadályver
senyt, ugyanolyan aktívak voltak a 
templomépítésnél, mint amilyen 
ügyesen találták ki a Hol járunk? 
vagy a Ki kicsoda? kérdéseket. ír
tak hittanórai imádságot, meséltek 
a gyülekezeti tisztségekről, persze 
játszottunk is.

Úgy érezzük, megint elindult 
valami. Jó volt látni a gyerekek lel
kesedését, ők is örültek, hogy a 
nyári táborokon kívül is találkoz
hattak egymással.

Reméljük, hogy az emlékként 
hazavitt kendő az általuk kiszíne
zett Luther-rózsával, és az egymás
nak ajándékozott igéslapok mind 
megőrzik őket abban a szeretet- 
ben, amit attól kaptunk. Aki miatt, 
Aki által, Akivel és Akiért csinál
tuk ezt az egész versenyt. Istennek 
legyen hála!

HAJTÁS
Vasi evangélikus fiatalok egy 

csoportja

m. ÖKUMENIKUS IFJÚSÁGI TÁBOR 
MÁTRAHÁZÁN

Idén nyáron újra rendezünk ökumenikus if
júsági tábort Mátraházán, a Református Lel
készüdülőben.

Mindazokat a 16 évesnél idősebb fiatalokat 
hívjuk nagy szeretettel, akik szívesen töltenek 
együtt néhány napot jó levegőn, szívesen be
szélgetnek, énekelnek, kirándulnak testvéri tár
saságban.

Az ifjúsági tábor fő témája: A misszió hagyo
mánya, határai, új lehetősége és prioritása.

A bevezető előadók a főtémát az érintett 
egyház szempontjából fejtik ki.

Témánk bevezetésére az alábbi előadókat 
kértük fel:

-  Magyar Katolikus Egyház -  Halász Lajos; -  
Magyarországi Református Egyház -  Dr. Füzesi 
Zoltán; -  Magyarországi Evangélikus Egyház -  
Verasztó János; -  Magyarországi Baptista Egy
ház -  Kulcsár Ferenc; -Magyarországi Metodis
ta Egyház -  Dr. Hecker Frigyes; -  Magyarorszá
gi Szerb Orthodox Egyház -  Gality Voiszlav

Gyertek velünk! Ismerjük meg egymást job
ban -  s talán magunkat is! Időpont: augusztus
13. du. 5 óra -  17. du. 2 óra.

Jelentkezni a 2500,- Ft-os részvételi hozzájá
rulás befizetésével, a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Thnácsa címén: 1026 Budapest, 
Bimbó u. 127. Tel.: 176-48-47, június 30-ig le
het.

A jelentkezőket a részletes programról, az 
üdülő megközelítéséről és további tudnivalók
ról írásban tájékoztatjuk.

Tervezett útvonal: Oroszlány-M^jk-Vitányvár- 
Várgesztes-Gánt-Csákvár

Második alkalommal kerül megrendezésre ván
dortáborunk. Várunk mindenkit -  a Vértes hegység
be - , aki szeretne kikapcsolódni, kirándulni és testvé
ri közösségben eltölteni egy „felejthetetlen” hetet, 
így együtt fedezhetjük majd fel napról napra a hegy
ség gyönyörű tájait. Ételeinket magunk készítjük és 
szállásunkról is magunk gondoskodunk. Tálán a leg
fontosabb: szinte mindenkijöhet, ugyanis egy kisbusz 
kísér minket végig és a nehezebb fizikai terheket át
vállalja.

1996. augusztus 12-18.
Részvételi d(j: 3000,- Ft 

Jelentkezési határidő: 1996. július 15. 
Jelentkezés és információ: MKIE, 1085 Budapest, 

Horánszky u. 26.
Del./fax: 267 05 87

„Kossuth Lajos nevét vegyük fel!”Gárdonyi Zoltán emlékhangverseny 
a Deák téri templomban

Népes hallgatóság előtt zenés áhítat keretében emlé
keztünk meg április 28-án este a Deák téri templomban 
G á r d o n y i  Z o l t á n r ó l ,  aki 90 évvel ezelőtt, 
1906-ban született Budapesten, és 10 évvel ezelőtt, 1986- 
ban hunyt el Herfordban, Németországban.

Gárdonyi Zoltán anyai ágon örökölte a zenei tehetsé
get: édesanyja Liszt növendékeként szerzett zongorata
nári oklevelet. A z ifjú Gárdonyi K o d á l y t ó l  tanulta 
a zeneszerzést a Budapesti Zeneakadémián. Tanulmá
nyait külföldön is folytatta, Berlinben Hindemith tanít
ványa volt. 25 éves korában ugyanitt zenetudományi 
doktorátust szerzett. Oktatói munkáját 1931-ben Sop
ronban kezdte, ahol egy évtizeden át az Evangélikus Ta
nítóképző zenetanára. Ugyanekkor a soproni Evangéli
kus Teológián is tanította az egyházzenét. Noha ő  maga 
református volt, szerette az evangélikus egyházat, sok 
evangélikus lelkész és kántor szeretettel gondol vissza a 
vele való találkozásokra.

Első orgona- és kóruskompozíciói az Evangélikus 
Népiskola című folyóirat zenei mellékletében jelentek 
meg. Budapestre kerülve, is tartotta a kapcsolatot egyhá
zunkkal. Amikor 1948-ban államosították iskoláinkat, 
és egyházunk elvesztette kántorait is, személyesen vett 
részt a kántorképző tanfolyamok kialakításában. Mind
ég ig  figyelemmel kísérte énekügyünket: az énekreform 
pártolója volt. Énekeskönyveink daliami kérdéseiben ta
nácsolta a szerkesztőbizottságot. 1970-ben még jelen 
volt új énekeskönyvünk szerkesztésének előkészítő tár
gyalásain. A  gyülekezeti kórusmunkát új müvek írásával 
támogatta, kórustalálkozóinkon jó  tanácsokat adott. 
Van olyan kiváló kórusvezetőnk, akit magántanítvány
ként oktatott. Egyházunk nem egy orgonáját ő  tervezte. 
Maga is jó  orgonajátékos volt. Számos orgonaművei írt:

A

többek között korálfeldolgozásokat, nagyméretű szoná
tákat. Igazi liturgikus orgonazenét komponált. Nem a 
külső tetszetősséget kereste, hanem a mély emberi érzé
seket és a keresztyén hit muzsikában való megszólaltatá
sát tekintette a legfőbbnek. A z emberekkel való találko
zás számára mindenkor egyben a Krisztusról való bi
zonyságtétel alkalma is volt. Sugárzott belőle a krisztusi 
szeretet és az Urától tanult egyenesség.

1941-től 1967-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola professzora volt. E sorok írójának 
mindmáig emlékezetesek a nála hallgatott Bach-szemi- 
náriumi órái Az 1949-ben feloszlatott protestáns egy
házzenei tanszaknak ő  volt az utolsó vezetője. Európa- 
hírü Bach- és Liszt-kutató, több könyve jelent meg Bach 
művészetéről A hetvenes évek elejéig míg Németország
ba át nem települt, Liszt Ferenc müveinek összkiadásán 
dolgozott.

Gárdonyi Zoltán emlékét fia, G á r d o n y i  Z s o l t  
ápolja. Németországban mint megbecsült és neves orgo
nista és zeneelmélettudós, apja müveit játssza. A  Deák 
téri zenés áhítaton ő szólaltatta meg édesapja több orgo
naművét, többek között a nagy orgonavariációt, az Ó, 
jöjj teremtő Szentlélek témájára. A z orgonaművek mel
lett a Gárdonyi Zoltán Kamarakórus tízfős csoportja 
mutatott be néhány énekkarra írt müvet. Műsoron szere
peltek Gárdonyi Zsolt saját korálelőjátékai is. Az igehir
detés szolgálatát P i n t é r  K á r o l y  lelkész látta el.

A z emlékezés Győrben folytatódott az első országos 
„Gárdonyi Zoltán Emlékverseny”-nyel, valamint továb
bi emlékhangversenyekkel Európa nyolc államában, de 
megemlékeznek a nagy magyar protestáns zeneszerzőről 
az USA és Kanada városaiban is.

Ttajtler Gábor

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1921. július 2-án tanévzárót 
tartott a nyíregyházi evangélikus főgimnázium. Más 
években ilyenkor vidám hangulat uralkodott, a kezdő
dő nyári vakációra tekintettel. Ezúttal azonban ünne
pélyes elfogódottságot érzett mindenki.

Ennek megvolt a maga oka. A  gimnázium vezető
sége nagy fontosságú előterjesztést tett. V i e t ó r i s z  
J ó z s e f  (a költőként is ismert nevű) igazgató így 
szólt kollégáihoz: „Intézményünk Kossuth Lajos nevét 
vegye fel!” Ismertette a messzi Torinóban elhunyt nagy 
hazafi, a „halhatatlan lelkű” Kossuth érdemeit. A  ta
nári kar egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot.

Ekkoriban a minisztérium felhívással fordult az or
szág középiskoláihoz: vegyék fel valamelyik nemzeti 
nagyság nevét. Tévedés volna azonban a július 2-i ha
tározatot kizárólag „felülről jövő utasításra” visszave
zetn i A  nyíregyházi evangélikus főgimnázium a múlt 
században élénk kapcsolatban állt a torinói szám- 
űzöttel. (Kossuth egyik, 1890. szeptember 30-i levele 
bekeretezve állt és áll ma is az iskola igazgatói irodá
jában.)

A  diákság is lelkesedéssel fogadta a névválasztást. 
Eddig a nyíregyházi evangélikus gimnazistákat 
„lutyik”-nak becézték (a „lutheránus”szó alapján), ez 
az elnevezés azonban hamarosan elfelejtődött. Most 
már az evangélikus gimnazisták büszkén mondhatták 
(és mondhatják ma is), hogy ők „kossuthosok".

A  nyíregyházi evangélikus gimnázium a következő 
évtizedekben sokat tett annak érdekében, hogy név
adója emlékét ápolja. Kossuth-emlékfát ültettek, róla 
szóló emlékeket gyűjtöttek, arcképeit beszerezték.

1921-1948 között a „Kossuth Gimnázium” név fo 
galomnak szám ított Nyíregyházán; a hazafias érzésre 
nevelést, az evangélikus szellem ápolását, a magas ta

nulmányi színvonalat jelképezte. Örvendetes, hogy -  
az évtizedekig tartó méltánytalanság után -  az iskola 
ismét egyházunké lett. A z Evangélikus Kossuth Gim
názium az utóbbi években megújulva szolgálja a nem
zet, a hit és a kultúra ügyét. Jogos büszkeséggel emlé
kezhet meg a névadás 75 éves évfordulójáról.

Dr. Merényi László 
volt Kossuth-diák

A cikkben említett Kossuth-levél befejező része, saját kezű 
aláírásával
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BUDAPESTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK
A  budafoki evangélikusok 75 évvel ezelőtt kezdtek gyülekezetté szerveződ

ni, templomukat 60 éve szentelték fel. Ennek a két eseménynek emlékére, a 
budafoki önkormányzat támogatásával jelent meg 1995 októberében Soly
már Gábor lelkész összeállításában, Wunderlich Sándor közreműködésével 
a gyülekezet és a templom történetét összefoglaló kiadvány, melynek alapján 
az alábbi bemutató készült.

7. A Budafoki Evangélikus templom

Története

1880-ban Albertfalva, Promon- 
tor-Budafok, Kis- és Nagytétény 
falvaiban az evangélikusok száma 
69, 1900-ban 157, 1910-ben 391

volt. Az első protestáns istentiszte
letet Haypál Benő budai reformá
tus lelkész tartotta 1899-ben. 
1920-ban a környék falvainak 
evangélikusai (840 tag) önálló kör
zetté szerveződtek. 1921-ben meg
alakult Kelenföld Budafoki Evan
gélikus Leánygyülekezete. A z isten
tiszteleteket a református testvé
rek imaházában tartották. 1923- 
ban kezdeményezték új templom 
építését. 1928-ban, Petrovics Pál 
lelkészsége idején szervezetileg 
önálló missziói egyházzá alakul
tak, és 1934-ben Sándy Gyula (ezt 
megelőzően már 21 másik temp
lom tervezője) tervei alapján meg
kezdődött az építkezés is. Az alap
követ dr. Raffay Sándor püspök he
lyezte el, s tizenöt hónappal ké
sőbb, 1935 novemberében ő szen
telte fel a templomot.

Leírása

Jellegzetessége, hogy a külső 
burkolat rusztikusán faragott ter
méskőből készült. A hangsúlyo

san kiemelkedő helyeken finom 
megmunkálású köveket helyez
tek el. A monumentális hatású 
főfalon a köríves ablakok nagyok, 
míg a szerkezeti falakon kicsik és 
páros elrendezésűek. A homlok
zatot vízszintesen oldalt végigfu
tó párkányzat osztja ketté, függő
legesen a falsíkból kissé kiemel
kedő négyszögletes torony, vala
mint a kiugró, oszlopokon nyug
vó timpanonnal lezárt kapuzat ta
golja. Ezen nyugszik a hosszten
gelyen elhelyezkedő karcsú, 32 m 
magas torony, szeszélyes és ma
gas sisakjával. Harangra 60 év 
után, 1996-ban van remény. A 
templom tömbjéhez kapcsolódik 
hátul a sekrestye, mellette a gyü
lekezeti ház, mely 1983-ban, a te
tőtérben a lelkészlakás 1992-ben 
készült el.

A templombelső egytermes, a 
bejárat felől a tornyot tartó két 
oszloppal és üvegajtóval lezárva. 
Az oltártér négyszögletes, az ap
szis félköríves záródású. Az oltár
kép „Jézus Getsemáné kertjében” 
Szirtes Lajos helybeli rajztanár 
műve és ajándéka. A templompa
dokat, az oldalsó világítótesteket 
és a templom egyéb berendezését 
(keresztelőmedencé, szószék, ol
tár, gyertyatartók, oltár- és szó- 
székterítők) az egyháztagok vásá
rolhatták meg: nevüket emléktáb
lák jelzik.

Kovács Mária

Evangélikus Élet 1996. június 30.

A hívást meghallottuk, és indul
tunk a területi evangelizációk szé
kesfehérvári alkalmára, amely egy
ben egyházmegyei találkozó is volt. 
Pünkösdhétfő mindig nagy ünnep 
számunkra. Talán furcsa, de ilyen
kor több helyen elmarad -  vagy 
csak az esti órákban van -  az isten- 
tisztelet, mert egyházmegyénk né
pe együtt ünnepel. így volt ez idén 
is. Több mint háromszázan gyüle
keztünk össze, s már a találkozás is 
nagy öröm volt. A fehérvári temp
lom adott otthont a reggeli úrva
csorái istentiszteletnek, amelyen 
Lábossá Lajos esperes szolgált ige
hirdetéssel. A Szentlélek támaszt 
nyújt nekünk az élet útján, ezért 
kérni kell Istentől ezt a drága aján
dékot. Az istentisztelet teljességé
hez hozzátartozott a családias ke
resztelő is. így éltük át azt, hogy az 
istentiszteleten az Isten maga szol
gál nekünk igéjében és a szentsé
gekben. A szépszámú úrvacsorázó 
közösség jelezte: Fontos számunk
ra az, hogy Krisztussal élő közös
ségben legyünk.

A délelőtt folyamán még két, 
személyes hangú, rövid előadást 
hallhattunk. Kovács László ba- 
konyszombathelyi lelkész arról

Jöjj, égi szent láng!
szólt, hogy az Igét a Lélek teszi 
élővé a szívünkben, a hallott ige, a 
Lélek nélkül halott ige. Füke Sza
bolcs tordas-gyúrói lelkész pedig a 
hitben való növekedés és nevelke-T 
dés fontosságáról és ismérveiről 
szólt.

A  déli szünet nem csak a finom 
ebéd elfogyasztására volt alkal
mas, hanem a kötetlen beszélgeté
sekre is, hisz akkor, amikor testvé
rek találkoznak, ismerősként vagy 
ismeretlenként, mindig van egy
másnak mondanivalójuk.

Az ebédszünetet követően 
együtt imádkoztunk a Szent Láng 
kiáradásáért, majd a bakony- 
csemyei fiatalok szolgálata révén, 
elevenedett meg előttünk Krisztus 
passiója. Mint a bevezető szavak
ban is hallhattuk, a Szentlélek 
munkája az, hogy eszünkbe juttat
ja mindazt, amit Krisztus mondott 
és tett. A  Szentlélek Őróla tesz bi
zonyságot. így illeszkedett bele eb
be a tartalmas napba a lelkes fiata
lok igei alapokon nyugvó zenés bi
zonyságtétele, hisz a szívünk 
együtt lüktetett énekükkel, amikor 
arról vallottak, hogy Jézus halála 
és feltámadása nekünk is életúju- 
lást és új áldást jelent. A befejező

áhítat előtt még meghallhattuk, 
milyen átalakítások vannak folya
matban az egyházmegyénk bel- 
missziós központjában, és milyen 
gazdag gyermek- és ifjúsági prog
ramok lesznek ott, s szerte az egy
házmegyében a nyár folyamán. 
Cserági István nagyvelegi lelkész 
áhítatában pedig a nap énekének, 
a 239. éneknek azt a gondolatát 
emelte ki, hogy mindhalálig hűség
ben megállni azon az úton, amely
re Krisztus hívott, csak a Lélek ál
tal tudunk. S mivel a nagy létszá
mú gyülekezetben nem jutott min
denkinek -  így nekem sem -  az 
előre elkészített 200 darab igéslap- 
ból, én a szívemben igyekszem 
őrizni a gazdag tartalmú nap min
den áldását.

Amikor erre a napra visszagon
dolok, akkor hálás vagyok a szol
gálatot végzők szavaiért, bizony
ságtételükért, hálás vagyok a ven
déglátók és a szervezők figyelmes 
szeretetéért, de amikor az ő mun
kájukra gondolok, akkor is Isten
nek adok hálát, aki ilyen széppé 
tette a pünkösdi ünnepemet.

(Egy résztvevő, aki azóta is örömmel 
imádkozza: 

Jöjj, égi szent láng!)

Találkozó a Luther Otthonban
1996. május 15.

Euthanázia: jó halál. Még min
dig. Újra és újra. Naponta lehet ol
vasni a különböző napilapokban 
és folyóiratokban arról, hogy ki 
miért helyesli vagy ellenzi a „halál
ba való átsegítést”, az euthanáziát. 
Pro vagy kontra: a fölkorbácsoló- 
dott kedélyek nehezén csillapod
nak. Bevallom, az enyém is. S en
nek egyik oka éppen az, ahogyan 
az emberek gondolkodnak és ír
nak erről a kérdésről. Például így:
.....úgy vélem, az élet nem isten
ajáqdéka, h an e m ,,-  szerencsés 
esetben -  egy szerelemé, esetleg 
egy félrelépés emléke, két ember 
görcsös nyomot hagyni akarása a 
világban. A  halál sem isten akara
ta az én világképemben, hanem az 
élet elkerülhetetlen velejárója, fi
ziológiai és praktikus szükségsze
rűség, a véletlen és a sors folytán 
kegyelmes vagy gyötrelmes kivitel
ben.” (Magyar Narancs, 1995. no
vember 2.) így, ha csendben és 
szépen halunk meg, ahogyan azt 
mindenki szeretné, jó, ha erre 
nincs kilátás, akkor mindenki úgy 
szabadul meg az élettől, ahogyan 
akar -  véli a cikk írója, akinek 
egyébként az élet értelméről való 
beszéd „ájtatos szemforgatás és 
papolás, hamis, patetikus szóla
mokba csomagolva”.

Az idézet önmagáért beszél. Nem 
is akarom kommentálni. De valami 
nagyon fontos dolgot azért szeret
nék leírni: Hittel és meggyőződéssel 
vallom, hogy az élet, mindenkinek a

Kegyelemből halál?
saját, személyes élete, Isten ajándé
ka, amelyhez az öröm és a bánat, a 
boldogság és a. szenvedés és a halál 
is hozzátartozik. Van, akinek az élet 
önmagában is szenvedés, de olyan 
ember is van, aki a szenvedésben is 
tud boldog lenni. Mindenki életé
ben lehet olyan pillanat, amikor egy
szerűbb és könnyebb lenne meghal
ni, mint élni és szenvedni. S a kérdés 
éppen ilyenkor merül föl: eldobhat
juk-e az életet, ha meguntuk vagy 
éppen nem tudjuk már tovább elvi
selni , fájd^lmát ég gyöfrel-, 
meit? És van-e jogunk ezt megtenni 
mások helyett?

A kérdés megválaszolása nehéz. 
Összetett és bonyolult. Nem sza
bad azonban elfelejtenünk, hogy a 
válasz csak Isten parancsából in
dulhat ki: NE ÖLJ! Mert akkor is 
ezt a parancsolatot szegi meg az az 
ember, aki „halálba segít” valakit, 
ha a haldokló kérte, hogy szabadít
sák meg szenvedéseitől, vagy ha az 
euthanáziát végrehajtó, illetve 
végrehajtató döntött így bizonyos 
körülmények figyelembevétele 
után. S ezen a tényen az sem vál
toztat, ha a „halálba segítés” vagy 
az „euthanázia” kifejezésekkel 
próbáljuk körülírni s így csillapíta
ni az emberölés kegyetlen valósá
gát. Mert a saját lelkiismeretünk 
vádjait kell elaltatnunk, amikor 
már nem tudjuk tovább nézni és 
elviselni a másik ember szenvedé
seit. Amikor már teher a gyógyít
hatatlan beteg vagy a haldokló.

Az életet Isten adja, s ha eljön 
az ideje, Ő is veszi vissza. Isten az 
Úr fölötte, helyénvaló tehát, ha a 
szenvedő vagy a haldokló mellett 
és vele együtt Őhozzá fohászko
dunk könnyebbülésért, vagy ép 
pen erőért, amellyel a szenvedést 
el tudjuk viselni, nem pedig ön
kényesen rendelkezni akarunk 
afölött, ami fölött nincs hatal
munk.

Nagy kísértés az ember számá
ra, hogy kikerülje vagy megrövidít 
se a saját vagy a másik ember szén 
védését, es -  na mar úgyis még kell' 
halni -  gyorsan véget vessen a föl 
di életnek. De föl kell ismernünk, 
hogy nem ez a feladatunk. Annyit 
tehetünk csupán, hogy alázatosan 
fejet hajtunk Isten akarata előtt, 
még akkor is, ha ez nagyon nehéz, 
és az Ő segítségét kérjük.

Sánta Anikó

Kedves, szeretetteljes, örömteli. 
Ezt kell mondani arra a találkozóra, 
amit a régi Luther Otthon lakói szer
veztek az 1995 szeptemberében új
rainduló Luther Otthonban. (Teljes 
neve, címe: Magyarországi Evangéli
kus Egyház Budapesti Kollégiumai -  
Luther Otthon 1131 Bp. XIII., Viza
fogó u. 2-4. -  levelezési cím: 1077 
Bp., Rózsák tere 1. sz. Igazgató)

Hozták gondolataikat, emlékeiket, 
az egész szívüket az ifjúságnak, azért, 
hogy megértessék, mit jelentett a ma
gyar evangélikus egyetemi ifjúság 
szellemi fellegvárában lakni hajda
nán. Azt szeretnék, hogy ez az otthon 
is hasonlóan értékes otthonává válna 
az egyháznak, ahol a vidéki gyüleke
zetek evangélikus értelmisége i szer
vezné, alakítaná úgy az életét, hogy 
az a későbbiekben maradandó szép*' 
emléket hagyjon mindnyájukban.

Ajánlkoztak előadást tartam épí
tészet, vegyészet, munkaerőpiaci, 
környezetvédelmi szemléletváltás, 
jogi, egyetemi emlékek témákban. 
Segítő gondolataikat a „Tempus 
fugit” -  Az idő szalad... jegyében

Magyar részvétel a hallei Egyetem
munkájában

A hallei Luther Márton Egyetem Teológiai Fakultása a tavasz folyamán nyolcta
gú Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületet hozott létre az interdiszciplináris 
pietizmus-kutatás központi munkája felügyeletének és koordinálásának elősegíté
sére.
A „Beirat” tagjainak az erről szóló egyetemi okmányt D. dr. G. Berg rektor adta 
át az alakuló ülés keretében.
A Johannes Wallmann professzor (Bochum) elnökletével öt évre kinevezett testü
letben egyházunk részéről Fabiny Tibor professzor, Tübingenből Hans Georg 
Kemper, Göttingenből Hartmut Lehmann, Marburgból Hans Schneider, 
Potsdamból Peter Schicketanz, Baselból Ulrich Gäbler, Helsinkiből Pentti 
Laasonen professzorok vesznek részt.

tették felénk, hogy mindaz, ami az 
életükben értékes volt, átöröklődjön. 
Ahogy köztünk is érvényesült az ige: 
„Egy értelemmel és egy akarattal legye
tek'”

Azon túl, hogy elmondták élmé
nyeiket a gólyaavatásról, az ott folyó 
önképzőköri szellemi munkáról, az 
egyházi nevelésről, Hárs Emő költő -  
hajdani Luther Otthon lakó -  versét 
hozták köszöntésül.

A mostani Otthon részéről ifi. 
Hafenscher Károly otthon-lelkész 
számolt be az ifjúság körében végzett 
lelki szolgálatról, az otthon-gyüleke
zet kialakulásáról, a kezdeti nehézsé
gekről. Majd Gaál Jánosné igazgató 
adott rövid tájékoztatást az itt folyó 
életről, a házirendről*, napirendről., 
azok érdekesebb momentumairól.

Mészáros1 Péter diákminiszter is 
szót kapott.

A vendégek meglátogatták a zárt
helyikre készülő, izguló diákságot, 
majd személyes beszélgetés kereté
ben is alkalom nyílt az eszmecserére. 
Az öreg Luther Otthon lakói ajándé
kot is hoztak: az újraindítást szorgal
mazó, nyűt levelük bekeretezett pél
dányát.

Müyen is a Luther Otthon ma? Az 
Otthonban szinte minden budapesti 
egyetemről és főiskoláról él itt hall
gató. Év eleje óta a közösség sokat 
változott. Összekovácsolódott egy 
olyan magja az ifjúságnak, akik meg
fogalmazták az újrafelvételi kérel
mek konkrét szempontjait. Ez mu
tatja igényességüket az értékekre, a 
jó közösségi szellemre.

-  Alapvető feltétel, hogy a hallga
tó az adott közösségi élet normáit el
fogadja, azokhoz magatartásával, vi
selkedésével illeszkedjen.

-A z Otthonban az áhítatokat lá

togatja -  ennek szellemiségét to
vábbviszi saját gyülekezetébe.

-Aktívan részt vesz a következő 
tanév önképzőköri munkájában.

-Aktívan részt vesz a közösség 
építésében.

-  Megtartja a rendet, tisztaságot a 
közös helyiségekben csakúgy, mint 
saját szobájában, ennek megtartásá
ban segíti társait.

-  A diákság jóváhagyásával kiala
kított házirendet fenntartás nélkül 
elfogadja.

-Konkrétan az alábbiakkal kívá
nok hozzájárulni a Luther Otthon 
önképzőköri és egyéb tevékenységé
hez, illetve működéséhez.

A megújító kérelmek már beér
keztek,..az .utolsó pontnál a diákság 
ötletesnél ötletesebb javaslatokkal 
állt elő: A Luther Otthon énekkará
ban való részvétel, irodalmi előadá
sok, önképzőkör működtetése, ki
rándulások szervezése, tárlatvezetés 
múzeumokban, utána diaképes mű
vészettörténeti előadás, útiélmények 
vetítéssel külföldi utakról stb.

Felvehető tanulószám: 80 fő.
Megújítani kívánták kérelmüket: 

72 fő.
Megújítás után felvételt nyert: 55 

fő.
Uj felvételizőknek szabad férő

hely: 25 fő. (Az új kérelmek elbírálá
sa augusztus végén történik.)

Az új kérelmek beadásának krité
riumai -  kézzel írott önéletrajz, lel- 
készi ajánlás, egyetemi, ill. főiskolai 
felvételről igazolás.

Reméljük, ezután minden évben 
vendégül láthatjuk elődeinket az új 
Luther Otthonban, s majd mi is sok 
élményről, értékes eseményről adha
tunk számot.

Gaál Jánosné

Mit kaptam Pilátuson keresztül?
Talán meglepi a Kedves Olvasót ez a cím. 

Vajon hogy gondolhat ez a teológus ilyene
ket? Mit kaphat egy keresztyén ember 
olyasvalakitől, aki köztudomásúlag negatív 
szereplője a Bibliának? Pedig aki ezt a kér
dést felteszi, már meg is találta a választ: 
azért, mert Pilátus evangélistáink és Pál 
apostol által igenis szereplője lett Szentírá
sunknak. Amikor őróla beszélnek, vagy ami
kor egyszerűen csak megszólaltatják ezt a 
történelmileg igazából nem jelentős szemé
lyiséget, „szent igét” közölnek. A Szentlélek 
és a szenvedéstörténet közvetítői úgy látták, 
hogy egy ilyen ellentétes tulajdonságokkal 
rendelkező prokurátoron keresztül is mun
kálkodhat bennünk az Isten, amikor a Bib
liában felőle olvasunk.

Sokáig én sem figyeltem fel Isten ilyen irá
nyú kijelentésére. Azt gondoltam, hogy az 
„igazi ige” az, amit a „jók” mondanak, így 
Jézus szavai és tettei, vagy a tanítványokéi. 
Gimnazista fejjel kellett ráébrednem arra, 
hogy a Szentlélek a teljes Szentíráson ke
resztül működik; így a „rosszakon” keresztül 
is akár. Aztán évekig közömbösen visel
kedtem e tény iránt, mígnem teológusként 
egy csodálatos lehetőségben lehetett részem.

Az elmúlt és az idei év nagyhetében teo
lógus évfolyamtársaimmal passiókörúton 
vettünk részt. Tavaly a Hajdú-Szabolcsi és 
Borsod-Hevesi, most pedig a Veszprémi 
Egyházmegyében jártunk. Mindkét út hatal
mas élményt jelentett nekem. Megragadó 
volt a vendéglátó.gyülekezetek kedvessége, 
a szolgálatok, az „előadások”, a hálaadással

teli istentiszteletek, a testvérekkel való kö
zösség. A szenvedéstörténet sokszori „elját
szása” után már szinte mindegyikünk tudta 
a másik „szerepét”. Ennek ellenére termé
szetesen mindannyiunk számára a saját ma
ga által megformált személy került a legkö
zelebb a szívéhez. És noha már a passiójáték 
megszerkesztésében is részt vettem, mégis a 
legmélyebben az általam eljátszott Pilátus 
fogott meg. Szolgálatról szolgálatra érlelőd
tek bennem a gondolatok: hogyan lehetne 
őt megformálni, személyiségét megvilágíta
ni, élethűbben és történetileg is megfelelőb
ben előadni; egyáltalán bemutatni, ki is ő. 
Ki nekem Pilátus? Ki az a Pilátus, akin ke
resztül szólt hozzám az Ige? És ki nekünk, 
valamennyiünknek? Mit üzen rajta keresz
tül a Szentlélek?

Kedves Olvasó Testvérem! Ha érdeklik a 
bennem kialakult gondolatok, ha szeretné 
megismerni ezt a kissé furcsa bizonyság
tevésemet, akkor az elkövetkező hetekben 
lapozza fel az Evangélikus Életet! Hétről 
hétre, újságról újságra lesz néhány gondo
latsor abból, ami bennem megfogalmazó
dott és kialakult. Egy-egy jó és rossz tulaj
donságán eltöprengve átadom, amire jutot
tam. Szeretettel várom Önt itt az újság lap
jain. Próbáljunk meg együtt az ige fényében 
elgondolkodni róla, előítéleteinket félretéve 
megformázni az ő igazi valóját, hogy rajta 
keresztül mi is formálódhassunk a mi Urunk 
Jézus által.

Gabnai Sándor 
teológus

A „Zsilipesek” 
rendhagyó találkozója
Hagyományos soproni Líceumi Diáktalál

kozó június első hétvégéjén. Valakiben fel
vetődik a gondolat, hogy a Thnítóképző gya
korló elemijébe jártakat is össze kellene hív
ni. Nem készült aranykeretes, nyomtatott, 
hivatalos meghívó, hanem személyes talál
kozások, telefonok, levélváltások és meg
válaszolatlan levelek útján tudattuk egymás
sal, régi 50-60 évvel ezelőtti elemistákkal, a 
találkozás időpontját és helyét. Sajnos na
gyon kevesen jöttünk össze szombat délelőtt 
a Berzsenyi Dániel Gimnázium egyik szá
munkra kijelölt termében. Mi, akik a háború 
viszontagságaiban iskola nélkül maradtunk, 
az ódon Berzsenyi Líceum falai között talál
tunk új iskolára, és itt töltöttünk el néhány 
évet, az időközben nyolcosztályos iskolává 
vált „gyakorlósok”. Innen széledtünk szét a 
világba 45 évvel ezelőtt olyan tudásalappal a 
tarsolyunkban, amely végigsegített minket 
további tanulmányaink során. Ezért érezzük 
magunkat egy kicsit mi is Licistáknak.

Kora délután három autóval elindultunk 
a temetőbe felkeresni két tanítónk, Kuszák 
István és Somogyi Béla sírját. Igazgatónk, 
Rozsondai Károly sírját is felkerestük, majd 
fejet hajtottunk tanáraink, Tüth Ferenc, 
Pröhle Jenő, Merész Károly sírja felett is. Va
laki mindig mondott valami emlékezeteset 
Róluk. Koszorút, virágot helyeztünk el a sí
rokon, majd valamelyikünk elkezdett egy- 
egy éneket énekeskönyvünkből.

Felkerestük testvérpár diáktársaink szü
leinek sírját is, akiknek otthona és szíve 
mindig nyitva állt valamennyiünk részére. 
Korán eltávozott diáktársunk, Steiner Károly 
sírján is virágot helyeztünk el.

A temetőből régi iskolánkba, a Zsilip ut
cába mentünk. Ott kedves tanárunk, Merész 
Károly leánya, a most ott működő Benedek 
Elek Óvónőképző gyakorló óvodájának ve
zetője fogadott minket. Itt már sokkal töb
ben jöttünk össze. Elkezdődtek az emléke
zések.

Ősz hajú emberek -  akik között ma van 
egyetemi tanár, akadémikus, világhírű zene
művész, svájci üzletember -  vallottak őszin
tén elemista csínytevéseikről, tanítóink 
megértő, szeretetteljes nevelési módsze
reiről.*

Este felkerestük Kuszák Pista bácsi özve
gyét, aki súlyos betegségéből gyógyulva 
örült a viszontlátásnak.

Vasárnap délelőtt a zsúfolásig telt temp
lomban, az ünnepi istentiszteleten, id. Gö
rög Tibor ny. lelkész hirdette az igét, aki 60 
évvel ezelőtt érettségizett a Líceumban. 
Beszédében szólt a mostani ifjú gimnazis
tákhoz és természetesen az öreg diákok
hoz.

Emlékezetes, élményekben gazdag két 
nap volt. A  szervezés sajnos nem volt töké
letes, de akik tudtak róla, és eljöttek, szívet 
melengető emlékekkel gazdagabban térhet
tek vissza rohanó életünkbe, mindennapi 
gondjaink közé. Hála legyen Istennek ezért 
az alkalomért.

Boronkayné Sólyom Julianna

Az újjászületett Luther 
Otthonnak

Ha messze is az ifjúság, 
s a zöld Üllői úti fák, 
a régi láng továbbél.
A rejtett tűz lobot vetett, 
s fényében újjászületett 
a gazdagmúltú kvártély.

Fészket új vándoroknak ad, 
mások az ablakok, falak 
és másfajták a gondok, 
de ami otthonná teszi, 
a céfiai s az elvei 
a régihez hasonlók:

Öntudat, hűség, szorgalom, 
szép s jó iránti vonzalom, 
mások megbecsülése, 
hagyomány a forradalmi láz 
s a lelki összetartozás 
szemérmes büszkesége.

S ha a jövőnek valamit 
a múlt átadhat, csak a hit, 
szeretet és reménység -  
hogy mind, akiknek otthonuk 
e hely lesz, sorsuk ugyanúgy 
ezek jegyében éljék.

Hárs Ernő
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ROL NAPRA
Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus 

törvényét! Gál 6,2

VASÁRNAP A megfeszített Krisztus az elhivatottaknak, 
zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Is
ten bölcsessége. lKor 1,24 (Jer 8,9; Lk 6,36-42; Róm 
14,10-13; Zsolt 106,24-48). Jézus Krisztushoz legtöbbször 
megnyugvásért, bűnbocsánatért, erőért, békességért me
gyünk, s Ő ezt meg is adja nekünk. Ritkán jut azonban 
eszünkbe, hogy Jézus a bölcsességnek is, ennek az evilági 
hiánycikknek is tárháza. Aki Jézusnak adja életét, nem 
butább, primitívebb, beszűkültebb lesz, hanem mély és 
tiszta látással és addig nem ismert bölcsességgel nézi ezt a 
földi életet.

HÉTFŐ Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne 
uralkodjék rajta semmiféle gazság. Zsolt 119,133 (2Kor 
2,17; Jn 8,3-11; lKir 17,17-24). Amíg magunkban bízunk, 
nem sokat jelentenek Isten ígéretei, melyekből több száz 
található a Bibliában. Mihelyt kicsúszik a talaj a lábunk 
alól és tehetetlenségünkben Istenhez fordulunk, azonnal 
fontossá válik, hogy hogyan szól hozzánk és mi a vélemé
nye helyzetünkről. Ilyenkor Isten ígérete lelki balzsam az 
embernek. Megsimogat és arra való, hogy elhiggyük, épít
sünk rá akkor is, ha a földi körülmények ellene szólnak.

KEDD Jézus így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, 
fogd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal 
vette az ágyát és kiment, mindenlri szeme láttára. Mk 
2,10-12 (Zsolt 109,26; Jak 1,19-25; lKir 18,1-15). Ha én 
lettem volna az a béna, talán akadékoskodni kezdtem vol
na: Uram, én még sohasem jártam, én ezt nem tudom meg
tenni, éppen ezért jöttem hozzád. A béna azonban elhitte, 
hogy am it Jézus parancsol neki, azt meg is tudja tenni. Jé
zus parancsoló szava mindig teremtő szó is egyben. A pa
ranccsal egy időben képességet is ad a parancs végre
hajtására. Ezt azonban mi nem érezzük, csak ha hittel ne
kilátunk, akkor kezd működni.

SZERDA Jézus Krisztus mondja: Amikor megálltok 
imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami pana
szotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek 
vétkeiteket. Mk 11,25 (lMóz 50,17 ; Jak 3,13-18; lKir

' i
18,16-29). Felfogtuk már valaha is ennek a figyelmeztetés- I 
nek a valódiságát? Félelmetes arra gondolni, hogy az én I 
bűnbocsánatom függvénye annak, mennyire vagyok kész- I 
séges mások bűneit megbocsátani. Jó azonban azt megér- I 
teni, hogy az én megbocsátásom nem függ érzelmeimtől, |  
hanem döntés. Ha meg akarok bocsátani valakinek, és ezt f 
a döntést meghozom, egy idő múlva érzelmeim is követik I 
döntésemet, és elmúlik a harag a szívemből.

A VASÁRNAP IGEJE
A SZERETET MEGHOSSZABBÍTÁSA  
Mk 10,1-12

CSÜTÖRTÖK Tetszése szerint bánik a menny seregével 
és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét és senki 
sem mondhatja neki: mit csinálsz? Dán 4,32 (Róm 9,20; 
Róm 12,17-21; lKir 18,30-46). Félelmet keltő mondatok 
lennének ezek, ha egy igazságtalan kényúrról olvasnánk. 
De boldogító, hogy a fenti szavak a minket végtelenül 
szerető és mindent jól intéző Istenről szólnak. Milyen jó, 
hogy senki sem foghatja le a kezét, amikor áldani akar, 
vagy rendbehoz egy elrontott emberi életet!

PÉNTEK Pál úja: Minden nyomorúságunk ellenére csor
dultig vagyok örömmel. 2Kor 7,4 (Zsolt 33,21; Róm 
15,1-7; lKir 19,1-18). A keresztyén ember öröme olyan, 
amit a körülmények nem, vagy csak kissé befolyásolnak. 
Ott mélyen, a szívünk mélyén békesség van akkor is, ha a 
felszínen viharok vannak és körülményeink összekuszálód- 
tak. Ez éppen ellenkezője annak, amire a hitetlen ember 
igyekszik: a felszínen békét mutatni olyankor, amikor ott 
mélyen állandó vihar dúl. Ha ez utóbbiban magadra is
mersz, jöjj mindenestől Jézushoz. „Mégis” ötömet és 
„mégis” békességet csak 0  tud adni.

SZOMBAT Jézus Krisztus mondja: Bizony, mondom 
néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy 
kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Mk 10,15 
(Zsolt 8,3; Ézs 30,18-22; lKir 19,19-21). Az Isten országá
ba való „felvételinél” nem magas a mérce, hanem inkább 
egészen alacsonyra tette azt Jézus. Olyan alacsony a mér
ce, hogy teljesítménycentrikus világunkban, felnőtt fejjel el 
sem tudjuk képzelni, hogy valamit „csak” elfogadni kell. 
Nem kiérdemelni, nem viszonozni, nem honorálni, csak el
fogadni. Ez az, amit gyermekfejjel még jól tudtunk, de saj
nos kinőttük.

Bálint Józsefné

S b m Hh A I i

Egy kcpzelt levél (2)
Lk 7,36-50

Kedves József! Nemrég azt ír
tad, hogy farizeus társaink közt 
nagy vita volt, mert nagyon meg
oszlottak a vélemények arról a Jé
zus nevű rabbiról, aki sokszor fur
csán viselkedik és nem rokonszen
vez velünk. Ihdom, vannak rajon
gói, akik egyenesen prófétának 
mondják őt, de ezt én mindig is 
túlzásnak tartottam. Magam akar
tam azonban meggyőződni arról, 
hogy hűséges-e szent törvényeink
hez vagy csak népszerűséget haj- 
hászó tévtanítóval van dolgunk. 
Ezért gondoltam egyet, és meghív
tam magamhoz vendégségbe né
hány társammal együtt, ott majd 
közelről megismerhetjük őt, és 
minden kiderül.

Egy kicsit csodálkoztam, hogy 
elfogadta a meghívást, mert úgy 
hallottam, hogy másféle emberek
kel barátkozik, még tisztátalanok
kal is. Azt mondanom sem kell, 
hogy a hozzánk illő kimért módon 
fogadtam, hiszen egy igazi farize
us nem lehet képmutató. Elhatá
roztam, hogy majd étkezés közben

néhány fogós kérdést teszek föl 
neki a törvénnyel kapcsolatosan. 
De mielőtt erre sor kerülhetett 
volna, hívatlanul bejött oda egy 
nő, egy olyan nő, akit a magunk
fajta tisztességesek le se köpnek, 
és ez ott sírt Jézus lábánál, ő meg 
még azt is hagyta, hogy a hajával 
törölgesse és megkenje a lábát. 
Arról tehát miris megbizonyosod
tam, hogy ez a rabbi nem lehet 
próféta, mert hiába vártam, hogy 
elkergesse azt a szégyentelent. 
Hanem nagy meglepetésemre en
gem szólított meg, és két adósról 
kezdett beszélni, akik közül az 
egyiknek ötszáz, a másiknak ötven 
dénár tartozását engedte el a hite
lező. Nem értettem, hogyan kerül 
ide ez a téma, úgyhogy amikor 
megkérdezte tőlem: a kettő közül 
melyik hálásabb, gyanútlanul azt 
feleltem, hogy az, akinek többet 
engedtek el. Akkor jöttem rá, 
hogy magamra mondtam ítéletet, 
amikor Jézus megmondta, hogy ő 
a bűnbocsánatról beszél, és engem 
mond az ötvendénáros adósnak,

az ötszáz dénárosnak pedig azt a 
nőt. Mérhetetlenül felháborod
tam ezen a méltatlan és igazságta
lan összehasonlításon, azon pedig 
egyenesen elképedtem, amikor 
Jézus bocsánatot hirdetett annak 
a bűnös asszonynak, aki a törvény 
szerint megkövezést érdemelt vol
na. Hát ki ez a Jézus? De felhábo
rodásomat és elképedésemet las
sanként egy ismeretlen érzés 
kezdte felváltani, amikor láttam, 
hogy Jézus milyen nagy szeretettel 
péz nemcsak,a bűnösre, hanem 
rám is. A szeme arról beszélt, 
hogy nekem, ötvendénáros adós
nak is szükségem van a bocsá
natra.

Éjszaka nem tudtam aludni. Le
het, hogy nem érted meg, bará
tom, de én már ötezer dénáros 
adósnak látom magamat, annál az 
asszonynál is hitványabbnak, hi
szen az egész életem tiszta képmu
tatás. Most megyek, megkeresem 
őt, aki -  tudom -  nemcsak próféta, 
hanem annál sokkal-sokkal több. 
Bárcsak Te is közelről megismer
néd őt! Béke Veled, köszönt bará
tod, Simon.

Elképzelte: 
Marschalkó Gyula

DR. SÁRKÁNY SÁNDOR
1906-1996

A Budapesti Evangélikus Gimná
zium (Fasor) tanári testületé és ta
nulóifjúsága, valamint a volt diáko
kat összetartó Volt Növendékeinek 
Egyesülete elnöksége és tagsága ne
vében megkülönböztetett nagyrabe
csüléssel és soha el nem múló hálá
val emlékezünk dr. Sárkány Sándor, a 
biológiai tudományok doktora, volt 
fasori természetrajz, földrajz és 
vegytan szakos szeretett tanárunkra 
és osztályfőnökünkre.

1996. március 23-án az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem professzori 
klubjában nagy vendégsereggel 
együtt ünnepeltük szeretett Sándor 
bácsink 90 éves születésnapját, ahol 
is csodálatos és bámulatos szellemi 
frissességgel adott számot élete tör
ténetéről. A kilenc évtizedet megha
ladó hatalmas életművéből a jelen 
sorokban csak a Budapesti Evangé
likus Gimnáziumhoz fűződő kapcso
latáról és ottani tevékenységéről szó
lunk.

Mi, volt gimnáziumi tanítványai, 
mindig csodáltuk a bámulatos ta
nárt, a kimagasló tudóst, aki ben
nünket már 10 éves korunkban elin
dított, kötelességtudatra, hazaszere
tetre, istenfélelemre és a tudomány 
szeretetére nevelt és oktatott.

Sárkány Sándor dr. az 1935/36-os 
iskolai évben került óraadó tanár
ként a Budapesti Evangélikus Gim
názium tantestületébe.

Fasori tanári működése során 
szaktárgyai példás és szakavatott 
oktatása mellett számos tanulmányi 
kirándulást vezet, a mintaszerű nö' 
vénytani gyakorlatok mellett ásvány 
tani, geológiai, kémiai és állattani 
gyakorlatokat tart, fejleszti a tenné 
szetrajzi szertárat, miközben egy 
más után jelennek meg tudományos 
közleményei.

1940-ben a Pázmány Péter Tudo
mány Egyetemen „összehasonlító 
növényanatómiai” tárgykörből egye
temi magántanári képesítést szerez, 
1943 januáijában a M. Kin Növény
örökléstani és Nemesítéstani Kutató 
Intézet kísérletügyi főadjunktusává 
nevezték ki, így 7 és fél év igen moz
galmas fasori szolgálata után meg
vált iskolánktól, de volt tanártársai
val és tanítványaival való kapcsolata 
élete végéig töretlen volt

Az V. Fasor Napon és az 1948-ban 
érettségizett osztály 47 éves találko
zóján volt utoljára velünk együtt, 
amikor is a régi lelkesedéssel emlé
keztünk az elmúlt iskolai évek sok
színű eseményeire.

/rien nek legyen hála és dicsőség, 
hogy Sárkány Sándor személyében is 
ilyen tanárokat és tudósokat adott 
mind iskolánk, mind az egész ma- 
gya.' és az egyetemes tudomány szá
mára. Emlékét, amíg élünk, kegye
lettel megőrizzük.

Dr. Vitális György

HETI KONYVAJANLATUNK
Dr. Prőhle Károly: Luther négy 

hitvallása (új kiadás) 680,- Ft.
Balikó Z.-Cserháti Sándor: „A 

megrepedt nádat nem töri el...” (új 
kiadás) 230,- Ft.

Benczúr László: „... et nos muta
mur...” (öninteijú) 200,- Ft.

Jézus Krisztus tegnap és ma és 
örökké ugyanaz (Fürst Ervin ige
hirdetései) 437,- FL

Dr. Adám Sándor: Magyarsá
gunk 690,- FL

Selmeczi László: Arad az I doIv 
285,-FL

Könyveink a Sajtóosztály Köny
vesboltjában (VIII., Üllői út 24.) 
kaphatók. A saját kiadványainkból 
5 példányon felül 10%-os enged
ményt adunk.

Az Alberti Szeretetotthonban két 1 
szoba-előszobás, zuhanyozós lakás 
(apartman) azonnal beköltözhető. Je
lentkezés: Roszik Mihálynál, 2730 
Albertirsa, Dózsa Gy. u. 9. (53) 371- 
632 telefon.

Máté, Márk és Lukács szerint is 
kísértő szándékú farizeusok kér
désére válaszolva beszél Jézus a 
válásról. Természetes tehát, hogy 
kategorikusan fogalmaz. Ugyan
ezt nem tehetik meg Jézus tanít
ványai abban az esetben, amikor 
olyanokkal beszélnek a válásról, 
akiket a probléma egzisztenciáli
san érint. Jézus azonban később 
tanítványai kérdésére felelve, újra 
summázza véleményét, szavai te
hát mindenki számára megszívle- 

I lendők, s éppen akkor válnak iga- 
I zán érvényessé, amikor valakit 

nem elméleti, hanem gyakorlati 
síkon érintenek.

Jézus a válással kapcsolatos kér
dést hallva, először visszakérdez: 
Mit parancsolt nektek Mózes? Nyil
vánvalóan nem a ravaszkodó fari
zeusok említette rendelkezésre 
gondolt a válólevélről, sokkal in
kább a hatodik parancsolatra. De 
talán nem csak erre, hanem az 
egész tízparancsolatra. Kizárólag a 
hatodik parancsolat szintjén még 
nem oldhatók meg férfi és nő kö
zeli kapcsolatának nehézségei. 
Mára világossá vált, a hatodik pa
rancsolathoz való negatív hozzáál
lás többet árt, mint használ. De a 
hatodik parancsolathoz való pozi
tív hozzáállás nem jelent megol
dást, ha nem párosul a mély és sze
retetteljes házastársi kapcsolat el
éréséhez szükséges megannyi atti
tűddel, hiszen a házasság fenntar
tásának puszta ténye még nem 
azonos a házasságban lehetséges 
isteni ajándékok kibontakoztatá
sával. Tekintetünket érdemes Jé
zus tízparancsolat-értelmezésére 
vetnünk: Szeresd az Urat, a te Iste
nedet teljes szívedből, teljes lelked- 
ből és teljes elmédből. Ez az első és 
nagy parancsolat. A második ha
sonló ehhez: Szeresd felebarátodat 
mint magadat. E két parancsolattól 
függ az egész törvény és a próféták.
A hatodik parancsolat is. Monda
nom sem kell, Jézus nem szavak
ban vagy külsőségekben megnyil
vánuló istentiszteletre gondolt, ha
nem eleven kapcsolatra a Minden
hatóval, mikor is az ember mun
kálkodni hagyja magában Isten 
Szent Lelkét.

A válás legtöbbször nem hoz 
megoldást. Hozhat viszont az, ha 
Isten Szent Lelke munkálkodni 
kezd valakiben, aki ezáltal a meg- 
szentelődés útjára lép. Ezen az 
úton szép lassan megvalósulhat
nak Isten ígéretei, kibontakozás

nak indulhat az emberben élő 
Krisztus. Gyakran szem elől té
vesztjük, hogy Jézus szavai szerint 
ez az egyetlen járható ut, és Isten 
ígérete járul hozzá, miszerint is 
ezen az úton áldásával végigvezet 
bennünket. Sajnálatos módon igen 
sok kereszténynek esze ágában 
sincs alávetnie magát a Szentlélek 
tisztító tüzének, mások pedig 
törvényeskedésük tüzét tévesztik 
össze vele, így a ma embere nem
igen érti ezeket a szavakat, hiszen 
az egyháztagok életére tekintve, 
nem krisztusi lelkületet lát. Mint 
az élet oly sok területén, itt is nagy 
az egyház népének mulasztása. Ha 
az évszázadok során jobb példát 
mutatott volna, most más volna a 
helyzet. Aggályos rideg kemény
séggel elhatárolódni bármitől is 
éppen annak, aki létrejöttében ré
szes.

Máté és Lukács evangéliuma ki
egészíti Jézus szavait: Mondom 
nektek, aki elbocsátja feleségét -pa-  
ráznaság esetét kivéve -, és mást 
vesz el, házasságtörő. Ez a betoldás 
logikusan utal arra, hogy a házas
ság két ember kapcsolata, s nem 
tartható fenn, ha az egyik fél felad
ta. Ebben az esetben is előbb Jé
zus hetvenhétszeri megbocsátásra 
való felhívása szívlelendő meg, 
adott esetben azonban eljöhet a 
Máté és Lukács szerinti passzív el
bocsátás pillanata. Ennek az aktív 
elbocsátást tiltó márki verzió sem 
mond ellent. Ne bocsássa el házas
társát az ember, de ha házastársa 
végképp elhagyta őt, idővel -  és 
szeretettel -  elfogadhatja a kiala
kult helyzetet, és Isten segítségével 
újat kezdhet. Nekünk is, környeze
tünknek is létkérdés a bennünk 
élő Krisztus kibontakoztatása, az 
új ember felöltözése. Ennek 
hosszan tartó elmaradása messze
menő következményekkel járhat. 
Jézus tilalma végül is nem más, 
mint a szeretet meghosszabbítása. 
Akkor, amikor fogy. Akkor, ami
kor elfogyott. Akkor, amikor szük
ség van rá.

Zay Balázs

IMÁDKOZZUNK
Mennyei Atyánk! Hálát adunk ne

ked azért, hogy szereteted elér hozzánk 
és soha el nem múlik. Add, hogy őszin
te érzésekkel tovább is tudjuk adni a te 
szeretetedet! Munkálkodj bennünk és 
munkálkodj általunk Szent Lelkeddel, 
hogy rendelésed szerinti házastársak 
lehessünk, akik sehogyan sem lopják 
meg azt, akivel egy testté lettek. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. június 30.

I Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de í j  (úrv.) Hafenscher Károly; du. 7. dr. 
Balicza Iván; O., Modort u. 6. de. fél 10. 
Csizmaziá Sándor; Pesthldegkút, D., Ördög
árok u. 9. de. fél 11- Rihay Szabolcs;
Békásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, Dl., Mátyás kir. 
u. 31. de. 10. Óbuda, Dl., Dévai Bíró M. tér 
de 10. Bálint László; Újpest, IV, Leibstück 
M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 
4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) 
Unila Pohjalainen Vinko; du. 6. (orgona
zenés) Zászkaliczky Péter; VD., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) (zsinati) Smidéliusz 
Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; Vffl., Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; Vffl,, 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 
Tintás; IX., Tbaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 
8. Thmásy Thmásné; Kelenföld, XI., Bocskai 
út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. 
(úrv.) Pósfay György; du. 6. Szeverényi 
János; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Szeverényi János; Budagyöngye, XD., Szilá
gyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly, 
Budahegyvidék, XD., Thrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Thmás; du. fél 7. dr. Széchey Béla; 
XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; Xm ., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy Thmásné; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Rafael József; 
Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagy
templom) de. 10. Tferho Hameenkorpi; 
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. 
dr. Börönte Márta; Cinkota, XVL, 
Batthyány I. u. de. fél l i .  Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., 
Tfessedik tér de. 9. Simo Koho; Rákoscsaba, 
XVH., Péceli út 146. de. 9. dr. Selmeczi 
János; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. 
de. fél 11. Simo Koho; Rákosliget, XVH. 
Gázon Gy. u. de. 11. dr. Selmeczi János; 
Pestszentlőrinc, XVHL, Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIH., 
Rákóczi út 8. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél
11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék 
u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Solymár Gábor;

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 4. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tó ri igéje: Róm 2,14-24; az igehirdetés 
alapigéje: Mk 10,1-12.

„ERŐS VAR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán július 1-jén, hétfőn, 1330 óra
kor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

június 29. szombat: Vannak-e isten
bizonyítékok? -  rádióshittan.

június 30. vasárnap: „Elő vízcsep- 
pek” -  Csepregi Béla.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMENYEK
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

június 30-án, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban

KOVÁCS LÁSZLÓ ATTILA 
(Kolozsvár)

Bach-, Mendelssohn- és Liszt- 
műveket orgonái.

A belépés díjtalan.

egy kiskönyvtár létrehozásához, küld
jék el azokat az alábbi címre: Evangéli
kus Lelkészi Hivatal 4400 Nyíregyháza, 
Luther tér 14.

PALYAZAT
Az Evangélikus Egyház Aszódi Pető

fi Gimnáziuma pályázatot hirdet né
met, magyar, ének, angol szakos, első
sorban evangélikus vallású, egyházunk
hoz kötődő általános, illetve középis
kolai tanárok számára az 1996/97-es 
tanévre.

A pályázatokat (mellékelve: önélet
rajz, diploma másolata), kétjük 1996. 
július 10-ig elküldeni a gimnázium 
igazgatójának az alábbi címre: Evangé
likus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziu
ma, 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Te
lefonon érdeklődni a 30-585832 szá
mon lehet.

Vidovszky Bélára emlékező táblát 
helyeztek el egykori iskolája falán, a bé
késcsabai evangélikus gimnázium, az 
evangélikus egyház, a városi önkor
mányzat és a Művészetbarátok Egyesü
lete összefogásával. A tábla leleplezése 
június 15-én volt. A méltatlanul mellő
zött jeles festőművész 1902-ben itt 
érettségizett Gyóni Géza osztálytársá
val együtt. Gyóni emléktáblája már ko
rábban fölkerült az iskola falára.

követő gyászistentiszteleten Gyekiczky 
János tótkomlósi lelkész szolgált. -  Az 
elhunytban gyermekét gyászolja Kop
pány János ny. lelkész és felesége, 
Osztroluczky Erzsébet ny. tanár. Vala
mint az elhunyt felesége és a kisiskolás 
Krisztina lánya. Testvérei: Márta, Ju
hász Sándomé gimn. tanár Mezőtúron 
és dr. Koppány Thmás ügyvéd Buda
pesten, mindketten szeretteikkel.

A Magyarországi Evangélikus Egy
ház Budapesti Kollégiuma kettős 
könyvelésben jártas, vagy mérlegképes 
könyvelőt félállásban alkalm azna 
Előnyben részesül, akinek közalkalma
zotti területen gyakorlata van. Esetleg 
nyugdíjas is lehet. Jelentkezés: Gál 
Jánosné igazgató -  342-9369 telefon
számon.

G O M B O S L A JO S 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

FELHÍVÁS
Az Evangélikus Élet 1996. június 9- 

én megjelent számában hírt adtunk ar
ról, hogy ősztől evangélikus hittanta
nári szak indul a Nyíregyházi Besse
nyei György Tanárképző Főiskolán. 
Ezúton kérjük azokat á Testvéreinket, 
akik könyveket, teológiai jegyzeteket 
és egyéb -  az oktatáshoz szükséges se
gédeszközöket -  fel tudnak ajánlani

A közeljövőben magyar nyelven is 
megjelenik

Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába 
(Einführung in die Pastoralpsychologie) 

című könyve.
A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül.

A könyv bolti ára 1980 FL
Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a 
kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz. 

Előjegyzését a következő címre küldheti be:
ASTRA, Siófok, Pf. 117. 8601

Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvétellel postázzuk.

Értesítjük olvasóinkat, hogy az 
Evangélikus Országos Könyvtár (1085 
Budapest, Üllői út 24.) augusztusban 
zárva lesz. Az Evangélikus Tfeológiai 
Akadémia Könyvtára (1147 Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3.) július 8-tól szeptem
ber 30-ig lesz zárva, építési munkák mi
att. Olvasóink megértését kérjük.

HALÁLOZÁS
Till Jánosné sz. Meidlinger Teréz az 

enyingi gyülekezetnek több évtizeden 
át volt gondnoka, kántora, pénztárosa 
életének 82. évében, április 19-én el
hunyt.

Temetése május 8-án volt a lajos- 
komáromi evangélikus temetőben.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és megnyugvást adok nek
tek.” Máté 11,28.

KOPPÁNY ZOLTÁN JÁNOS oros
házi kirakatrendező, a gyülekezet kép
viselőtestületének egykori tagja, 
hosszú és súlyos betegség után 44 éves 
korában elhunyt. -  Tfemetésén, június 
7-én Tótkomlóson, az Ó-temetőben 
Győri Gábor orosházi lelkipásztor hir
dette a vigasztalás igéjét. — A temetést
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ÖTÖDIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP

A színlelt szeretet rosszabb, m int a
gyűlölet

Plinius

ÁRA: 35 FT

A TARTALOMBÓL
A CINKOTAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

AZ IGEHIRDETÉS NYELVE LEGYEN 
HITELES

ÖRÖMÜNNEP NAGYVÁZSONYBAN

Kétszáz éves a komáromi (komarnói) evangélikus
templom

Június 9-én, vasárnap közel 100 
hívő gyűlt össze templomunkban, 
hogy hálaadó istentisztelet kereté
ben emlékezzék meg arról, hogy 
1796-ban -  amint ezt a torony alatt 
elhelyezett emléktábla is mutatja -  
végleges otthont adó templom 
épült.

Alsószopori Nagy Pál, Győrből 
választott lelkész (tl845, sírja a 
komáromi temetőben) és gyüleke
zete rövid idő alatt áldozatos mun
kával felépítette templomát. Az 
evangélikus felekezeten kívüli ipa
rosok, mesterek is részt vettek az 
építő munkában.

Most 200 év után, újra együtt 
voltunk szép számmal, a város pol
gárai, a templomot, a város törté
nelmét tisztelők gyülekezete. Ak

kor építeni kellett, ma pedig -  ez 
idők folyamán megritkult magyar 
evangélíkusság száma miatt -  
megtartani és hittel betöltenünk e 
templomot. Hívó szavunkra 
többen hazalátogattak a Magya
rországra költözött testvéreink is, 
akiktől 1945 után elszakadva, ta
lán még nem is találkoztunk. Új 
barátokra, testvérekre találtunk a 
Dél-komáromi Evangélikus Gyü
lekezet tagjaiban is, akiknek lelké
sze, Paálné Ihász Beatrix gondozza 
az északi gyülekezet magyar híveit 
is.

Közös erővel, összefogással, 
egymást segítő készséggel 200 év
vel ezelőtt is örömtelivé tudták 
tenni életüket. Nekünk, a ma gyü
lekezetének csak e jó példát kell 
követnünk.

Isten adjon hozzá erőt és békes
séget!

id. TVugly Sándor
*

A z  ünnepség lefolyásának me
nete ez volt: Először a vendég ko
máromi női énekkar szolgált, majd 
Radoslav Danko komarnói lelkész 
szlovák nyelven üdvözölte a meg
jelenteket.

Az oltári és szószéki szolgálatot 
Paálné Ihász Beatrix komáromi se
gédlelkész végezte. Az úrvacsorát 
dr. Bándy György somoijai lelkész, 
a Pozsonyi Evangélikus Teológia 
docense osztotta. Dr. Petőcz Miklós

-  Győrből -  elszavalta az Évfordu
lón című, ez alkalomra írt versét. 
Id. Trugly Sándor másodfelügyelő a 
templomépítés lefolyásáról, Nagy 
Pál feljegyzései alapján számolt 
be.

Utána a gyülekezeti teremben 
szerény vendéglátás mellett folyt 
beszélgetés, a hosszú idő óta nem 
találkozott ismerősök, jó barátok, 
rokonok módjára. Testvéreink kö
zött szeretettel fogadtuk vendé
günket Lábossá Lajost, a Fejér- 
Komáromi Egyházmegye espere
sét, aki biztató szóval szólott hoz
zánk! Ittzés Gábor, győri lejkész le
vélben köszöntött bennünket. Je
len volt Jánossy Lajos volt komáro
mi lelkész unokája is Budapestről.

Tisztességgel, főt hajtva emlé
keztünk elődeinkről, akik méltán 
kiérdemelték azt, hogy az Ú r Isten 
megáldotta munkájukat. Becsület
tel kell őriznünk a ránk hagyott 
templomot és hitünket, tudván 
azt, hogy >yAz aratnivaló sok, de a 
munkás kevés.” A z igehirdetési 
alapige nemcsak nekünk, de egész 
egyházunknak adjon erőt és re
ménységet: „Ráépültetek az aposto
lok és a próféták alapjára, a sarok
kő pedig maga Krisztus Jézus, aki
ben az egész épület egybeilleszkedik, 
és szent templommá növekszik az 
Úrban, és akiben ti is együtt épültök 
az Isten hajlékává a Lélek által.” 
(Ef 2,20-22)

Paálné Ihász Beatrix

Találkozás az egykori anyaintézménnyel
A Teológiai Akadémia Énekkara Sopronban

Aprilis 27-e délelőttjén a Sopro
ni Líceum udvarán mintegy 200 
licista várakozott. Szombat lévén, 
a dolog nem* volt éppen szokvá
nyos.

Néhányhetes előzetes egyezte
tés után a Teológiai Akadémia 
Énekkara Csorba István karnagy 
vezetésével, Finta Gergely orgona
művész kíséretében és Zászka- 
liczky Pál otthonigazgató lelkész 
társaságában Sopronba érkezett, a 
megbeszélt időponthoz képest ki
csit késve. Bizony Budapest és 
Sopron között elég nagy a térbeli 
távolság!

A Teológia a Líceum „gyerme
ke”, 1892-ben vált ki az intézmény
ből, bár helyileg még néhány évti
zedig az épületben működött, majd 
a soproni Deák téren 1951-ig, ami
kor is Budapestre „száműzték”.

Az elmúlt tanévben négy alka
lommal két-két harmadéves teoló
giai hallgató egy-egy hetet töltött a 
Berzsenyi Líceumban, diákjaink 
örömére és egymás jobb megisme
résére. Hospitáltak -  nemcsak hit
tanórán — és tanítottak, a Diákott
honban áhítatokat tartottak, s

egyáltalán igyekeztek megismerni 
az ősi intézmény mai életét.

így az a szombat már nem a kez
detet jelentette, sokan ismerős
ként jöttek, s a licisták is örömmel 
keresték az ismerős arcokat, kö
zöttük már egy volt licistát is -  ta
lán a következő években még több 
lesz! Mindenesetre az idén heten 
jelentkeztek tőlünk a Teológiára.

■ A mi gyermekeinkből hat cso
port alakult, nagyjából életkori 
megoszlás szerint, egy-egy teoló
gus vezette a csoportot, s beszél
gettek. A téma, a leendő hivatás, 
hiszen mindenki készül valamire, 
mindannyiunkat használni akarja 
a mi Urunk!

Az őszinte gondolatcsere talán 
könnyebb, ha a beszélgetés vezető
je is éppen, hogy csak felnőtt, pár 
éve még középiskolás! Nem na
gyon kérdeztem a részleteket, de 
egyöntetűen azt nyilatkozták gye
rekeink, hogy jó volt!

A Diákotthonban elfogyasztott 
ebéd után Alpár Geyza lelkész mu
tatta meg a várost a vendégeink
nek. Ő minden soproni követ és 
„élő követ” ismer. Többen a

Líceum nagykönyvtárát is megcso
dálták. Egyházunk egyik legna
gyobb gyűjteményét rejtik itt a fa
lak és a polcok.

A  nap záróakkordja templomi 
hangverseny volt. Teológusaink 
Bach, Schütz, Mozart, Gárdonyi 
Zoltán - és Bárdos Lajos műveit 
szólaltatták meg. Az otthonigazga
tó szolgált az áhítaton. A hatalmas 
soproni templom padjaiban ülők 
szívében ismét megvilágosodha
tott, hogy az Úr csodásán műkö
dik. A  Teológiai Akadémia Ének
kara annak az iskolának a vendége 
lehetett, amely 43 évi „harmadik 
száműzetés” után immár 5 éve új
ra az evangélikus anyaszentegyház 
gimnáziuma. Mi pedig annak a 
Teológiának az énekkarát hallgat
hattuk, amelynek a hallgatói össz- 
létszáma egy évtizede alig volt 
több, mint most az-énekkaré.

Az a szombat is Isten dicsőségét 
hirdette, remélem és hiszem, hogy 
van olyan diákunk, aki akkor került 
közelebb Urunkhoz. Ha így van, 
akkor nem volt hiábavaló leendő 
lelkészeink soproni szolgálata.

Dr. Lampérth Gyula

KÖZÖS DOLGAINK
1992-ben volt a rendszerváltás 

utáni első világtalálkozó, a világ
ban szétszórtan élő magyarság szá
mára. Akkor határozták el, hogy 
négyévenként újra találkozzunk, 
azért, hogy újra megbeszélhessük 
közös gondjainkat. Most érkezett 
el az ideje ennek a találkozásnak. 
Június 13—18. között zajlott le Bu
dapesten a Magyarok IV. Világ- 
kongresszusa és ehhez kapcsoló
dott a Tudósok Találkozója.

Időszerűségét csak erősítette a 
honfoglalás 1100. évfordulójának 
eseménysorozata. „Nemzetstraté
giai tanácskozásnak” jelölte meg 
az előkészítő bizottság és ennek 
szellemében folyt a tanácskozás -  
előadások és hozzászólások -  e 
stratégia legfontosabb kérdéseiről. 
Öt kérdéscsoportban keresték a 
válaszokat és megoldásokat:

Új nemzeteszmény megteremtésé
ről, egy másikban a megtámadott 
életről, a megrendült családról, né
pességünk fogyásáról, népünk ál
talános egészségi állapotának ve
szélyeiről és az általános elszegé
nyedésről a felelősség jegyében 
beszéltek a résztvevők. Új gazda
sági stratégia kialakításáról és kisu
gárzásáról széles körű eszmecsere 
folyt. Igen fontos kérdésként ke
rült elő a magyar kultúra sorsa. Ha
talmas témakör volt a kommuniká
ció kérdéseinek, a médiavilág szel
lemiségének tisztultabb kialakítá
sáról szóló tanácskozás.

Az öt világrészből összegyűlt 
küldöttek a múltunkat érintő törté
nelmi elemzésekben is a jövő lehető
ségeire fordították a fő  figyelmet, 
mert él és eleven a hit a magyar jö 
vendőben, a határok fölött is egysé
get munkáló nemzet megújulásá
ban. Erről így szól az összegezés: a 
nemzetek Európájának úgy aka
runk alkotórészei lenni, hogy az in
tegrációban az emberi jogok kitelje
sedésével Kelet-Közép-Európa né
peinek régi konfliktusai is föloldód
janak” -  olvassuk a kongresszus 
üzenetében.

A  kongresszus hallatta szavát 
szorító sorskérdésekről: '„Létve
szélyben az anyanyelv szabad hasz
nálata minden, határon kívüli terü
leten. Nincs elégtétele, sem kárpótlá
sa az egyes államok által elkobzott 
egyházi, társasági, egyesületi, kultu
rális vagyonnak. A z új tulajdonlás a 
kisebbségek kizárásával történik. 
Ezek ellen a világkongresszus részt
vevői erélyesen tiltakoztak. ”

A  határokon túli magyarokkal 
való egységünk hangoztatása érde
kében a kongresszus kimondta:

„olyan kapcsolat- és intézményrend
szert kell teremteni, amely kifejezi a 
három részre tagolt magyarság hely
zetét és érdekeit, kialakítva a kárpát
medencei magyar kultúra, egyházak 
és ifjúsági társulások közös intézmé
nyét és szövetségeit. ”

A  Magyarok Világszövetsége 
érdekvédelmi szövetségként kíván 
működni, annak reményében, 
,Jiogy öreg kontinensünk legtragiku
sabb sorsú országa, népe, békés al
kotó munkára vágyó nemzete a har
madik évezred kezdetével a meg
nyugvás kapuján léphet be az Euró
pai Unió országai közé. ”

A  konferencia záróaktusaként a 
történelmi keresztyén egyházak ve
zetői részvételével és felszólalásával 
tartottak meditációsorozatot a 
Nemzeti Múzeum kertjében. Ebben 
a sorozatban egyházunk nevében D. 
dr. Harmati Béla püspök szólt, aki
nek meditációját e sorok után közöl
jük. Felszólalt még az angliai ma
gyar evangélikusok elnöke, Pátkay 
Róbert is e meditáció során.

I

D. dr. Harmati Béla püspök, a 
Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa elnökének meditáció
ja:

Pál apostol ezt írja a 2Thessza- 
lonikai levél 2. fejezete 15. versében: 
„Testvéreim, álljatok szilárdan és ra
gaszkodjatok azokhoz a hagyomá
nyokhoz, amelyeket akár beszédünk
ből, akár levelünkből tanultatok ”

Ragaszkodjatok a hagyomá
nyokhoz! A mai történelmi napon, 
ezen a történelmi helyen egyértel
mű a bibliai útmutatás, amelyik 
meditációra, elgondolkodásra és 
cselekvésre késztet. Ragaszkodja
tok a hagyományokhoz! -  de hát 
milyen hagyományokra kell itt 
gondolnunk? Arról a bibliai, jézu- 
si, apostoli tradícióról beszélünk, 
amelyik évszázadokon keresztül 
adott útmutatást népünknek. Ezt 
az élő tradíciót jelenítették meg 
szentéletű királyaink, ezt képvisel
ték ezer éven keresztül legjobb is
koláink. Rövid összefoglalását a 
jézusi útmutatás szerint így lehet 
megadni: szeresd az Istent, tiszteld 
az Istent és szeresd és tiszteld em
bertársadat.

Ebben a tradícióban együtt vol
tunk és vagyunk Európával, nem 
most indulunk Európa felé, mindig 
is Európa voltunk és amíg ebben a 
bibliai hagyományban maradunk, 
Európa is maradunk. Nem kell te
hát új útmutatás, új hagyomány 
után néznünk! Az elmúlt évtize

dekben Kelet felé, új ideológiák 
irányába tájékozódtunk inkább hi
vatalosan, most meg néhány éve a 
tengerentúli Nyugat lett a divat. 
Szükségünk van tehát az intésre, az 
elgondolkodásra, az önvizsgálatra. 
Ragaszkodjatok a hagyományok
hoz -  azaz: hétköznap és ünnep, 
munka és törvényalkotás, iskola és 
művészet, család és egyes ember is
merje meg ezt a tradíciót, hiszen 
spirituális erő, lelki gazdagság, 
sorscsapások között is reménység 
lehet általa a miénk. Nem igaz, 
hogy „eladó az egész világ”, nem 
kötelező mindenkinek a vulgárma- 
terializmus szellemében az arany
borjú körül táncot lejteni! Vajon 
komolyan tudjuk-e venni a jézusi 
szót, hogy „nemcsak kenyérrel él 
az ember”? Hadd idézzük Kölcseyt 
is: „Ha elszakadunk saját múltunk
tól, létünket veszélyeztetjük”.

Jaj nekünk, ha a tradíció nálunk 
átváltozna tradicionalizmusba! Hi
szen a tradíció az elődök, az ősök, 
a halottak élő hite, a tradicionaliz- 
mus pedig az élők halott, megme
revedett hite és meggyőződése. 
Átalakuló korunk sokféle nehéz
ségét spirituális megújulásunk erő
ivel küzdhetjük le, hiszen hagyo
mányaink nélkül nemzetidegen 
lesz a gazdaság, emberidegen lesz 
az oktatás és az adminisztráció. 
Ahogyan Károli Gáspár bibliafor
dítása nyomán irodalmi nyelvünk 
kialakult, az apostoli hagyomány, 
az istenszerető és embertisztelő 
magatartás megnemesítheti nyel
vünket, gondolkodásunkat, köz
életünket. A keresztyén értékek 
nem múzeumba való kincsek, ün
nepi alkalmakon előhozandó ma
gatartásformák, hanem az egyént, 
a családot, a közéletet formáló, a 
másik ember javát, a köz javát, a 
haza javát szolgáló kincsek. Ben
nünk és általunk válhatnak jó szó
vá, becsületes munkává, igazsággá 
és békességgé.

Európa és a világ nem tradíció 
nélküli, hagyománytalan, egysüte- 
tű internacionalizmust vár tőlünk, 
hanem az adni és teremteni, a kap
ni és átvenni tudó nemzeti spiri
tuális egységek, értékes kultúrák 
egymást gazdagító közösségét.

Ragaszkodjatok a hagyomá
nyokhoz! -  ezen a helyen illő a szó: 
Talpra magyar! -  Veszélyben a ha
za, a tradíció, a hagyományaink! 
Testvéreim, álljatok szilárdan és 
ragaszkodjatok azokhoz a hagyo
mányokhoz, amelyeket akár be
szédünkből, akár levelünkből ta
nultatok! Ámen.

Megalakult az EURODIAKÓNIA szervezete
Ez év május 30. és június 1. között 

tartotta ülését az európai diakóniai 
szövetség. Ebbe a testületbe tömö
rültek azok a szeretetszolgálatot vég
ző evangélikus egyesületek és egyhá
zak, amelyek Söderblom Náthán svéd 
érsek javaslatára az I. világháború 
után együtt vállaltak felelősséget a 
rászorultak között. Hazánkból fiata
lok, rosszul táplált gyermekek utaz
hattak Nyugat-Európába, Hollandiá
ba, Svájcba, hogy egészségükben, 
testi állapotukban növekedve erő
södhessenek. Ez a szervezett munka 
újabb segítséget igényelt a II. világ
háború után. Egyházunk diakónia 
tevékenységét a korábbi évtizedek
ben is jelentősen támogatta több 
testvérszervezet, különösen a német, 
finn, svájci és svéd diakónia.

Sajnálatos módon a közép-kelet- 
európai rendszerváltás nem csökken
tette, hanem növelte a rászorulók szá
mát. Ehhez nagy mértékben hozzájá
rult a szomszédos országokban kitört 
háború. Olyan belső népvándorlás in
dult meg Európa országainak népei 
között, amelynek hordaléka zavaros
sá tette a mindennapi élet folyamát,

megrontotta a közbiztonságot. Ugrás
szerűen megnőtt a hajléktalanok szá
ma, a munkanélküliség demoralizáló 
hatása pedig még alig értelmezhető a 
felnövő nemzedék gondolkodásában 
s életvitelében. Nem kisebb gondot 
jelent az alkohol és a kábítószer pusz
tító hatásának következménye. Ide
jekorán munkaképtelenné váló, java- 
korabeli emberek lesznek elesetté, 
gondozásra szorulóvá. Kiszorulnak a 
társadalomból, mert személyiségük s 
múltjuk miatt nem fogadják be őket, 
hol találhatnak menedéket? Elron
tott családi életük miatt szocial- 
izálódásra képtelen emberek hol hajt
hatják le fejüket, ha közeledik az al- 
konyi óra? Elhibázott döntéseik kö
vetkezményét viselniük kell, de szere- 
tetre irántuk is kötelezettek vagyunk 
intézményeinkben.

Ezek a kérdések s megválaszolásuk 
álltak a salzburgi konferencia megbe
széléseinek homlokterében. A hogyan 
lehet hatékonyabban szolgálni szem
pont arra az elhatározásra juttatta a 
jelenlevő egyházi, diakóniai szerveze
tek képviselőit, hogy egy, az egész 
kontinenset átölelő, Európai Diakó

niai Szervezetet hozzanak létre 
brüsszeli székhellyel a címben is sze
replő Eurodiakónia néven. Az a re
ménységünk, hogy az újonnan alakult 
szervezet modellként tud szolgálni a 
javak megosztásában, a szegények tá
mogatásában, az elmaradott viszo
nyok között élők felkarolásában, a 
szakszerű továbbképzésben és az egy
házi szeretetszolgálat spirituális tevé
kenységének hangsúlyozásában. A 
konferenciának helyet adó, „Mozart 
város” kellemes légkört biztosított a 
nyugodt tárgyalásra. A résztvevőket 
Salzburg tartományának első embere 
(Landeshauptmann) tisztelte meg fo
gadáson, hangsúlyozva a rászorulókon 
segítés elkötelezettségének fontossá
gát, fakadjon az keresztény vagy hu
manitárius indítékból.

Barbara Pauchwarter lelkésznő 
bibliatanulmányai az egész napos 
munka áldását adták ajándékul. Kí
sérje Urunk irgalma az újonnan ala
kiüt, nagy reménységre jogosító szer
vezet munkáját, melynek első elnö
kéül Sylvia Michel svájci lelkésznőt 
választották.

D. Szebik Imre

t
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Egyszer megnézném, mit is csinálnak 
a nagy hírességek az öltözőben.
Amikor nem az irigyelt autócsodát vezetik, 
és nem autogramot osztogatnak, 
nem a gólokat lövik, és nem a tiszteletkört futják. 
Talán ők is ugyanolyan emberek mint én?
Akik néha elfelejtik otthon bezárni a lakást, 
elpirulnak, ha az edző kicsit szigorúbban rájuk szól, 
és szeretnék, ha egyszer úgy mehetnének el moziba, 
hogy nem állná őket körül a bámészkodó tömeg: 
„Nézd, ki van ott! Jé! Magasabbnak képzeltem!” 
Könnyű, Uram, a külső álarc mögött 
szem elől téveszteni a valóságos embert.
Könnyű a győztest dicsőíteni,
de a vesztesről pár nap alatt megfeledkezni.
Csak lé  vagy az, aki teljesen belátsz életünk 
színfalai mögé. Előtted nem kell titkolnom semmit. 
Mindig nyitva számodra „öltözőm qjtqja”.
Hisz te vagy az, aki őszintén velem örülsz 
győzelmemnek, de nem hagysz el a gyengeség 
okozta vereségekben sem!

alak, aki semmit nem tud elintézni, keveset keres, és 
nem törődik a családjával.

Erzsi arca elkomorodott. Arra gondolt, hogy neki 
mennyire hiányzik egy édesapa. Ő nem is ismeri apu
káját, mert csak pár hónapos volt, amikor az elköltö
zött tőlük. Nagy, kék szemei telifutottak könnyel.

-  Ne törődj vele, mit mondanak egymásra! Ife attól 
még szeretheted mindkettőt! -  mondta, és sarkonfor- 
dulva elfutott a házuk irányába.

Bandi egy kis ideig hol ide, hol oda pillantott, egy
szer egy lobogó szőke copf, egyszer meg egy lassan 
imbolygó szürke kabát után. Azután felállt, és egyre 
gyorsuló léptekkel elindult hazafelé.

Ez a furcsa hangzású régi szó: paráználkodni, azt je
lenti, hűtlennek, szeretetlennek lenni társunkkal szem
ben. Ne paráználkodj, ez azt jelenti, hogy egymásról tisz
tán beszéljünk, egymással jó t cselekedjünk, és hogy a 
társa mellett mindenki hűségesen kitartva, szeresse, és 
megbecsülje!

Cs.F.

ISTEN PARANCSOLATAI

Hatodik parancsolat: „Ne paráználkodjál!”

A veszekedés
Bandiéknál az este megint „állt a bál”. A szülői 

szokás szerint nagy hangon veszekedtek.
-  Tutyimutyi alak vagy, ez az igazság -  sziszegi« 

Marika néni. -  Semmire nem vagy képes. Nézd meg £ 
Kocsisékat! Lecserélték az öreg Ladát egy Fordra.

-  Egy tizenhatéves ócskavasra -  dünnyögte Jóska 
bácsi, és lehajtott fejjel próbált beletemetkezni a teg
napi Népszabadságba.

-  Az nincs a szélvédőre írva, hogy hány éves! Amil 
a Kocsis meg akar szerezni, azt meg is szerzi. Nem 
úgy, mint egyesek -  és itt nyomatékosan férjére sze
gezte tekintetét akik semmit nem képesek elérni az 
életben. Hány éve festettük a lakást?

-  Az idén lesz tíz -  morogta Jóska bácsi, és lopva a 
nagy sárga beázásra pillantott a konyha plafonján. -  
De értsd már meg, hogy örülök, ha nem küldenek el 
a munkahelyemről. Állandóan azt emlegetik, hogy 
megszűnik az üzem, és mind az utcára kerülünk. Há
rom embert már el is bocsátottak a múlt héten.

-  Ha nem lennél ilyen pipogya fráter, már régen 
vállalkozásba kezdtél volna, mint a Szabóék a harma
dik szomszédban. A Szabó feleségének bezzeg nem 
kell a piacon szégyenszemre alkudozni és mindenhol 
a legolcsóbbat megvenni. Ha arra gondolok, hogy a 
Pista valamikor nekem próbált udvarolni... -  Marika 
B én iit egy kiq^ij elátjJÁnd.c^pB, Jpska jácslp sd  jg .Év
korát nyelt, hogy még a gyerekek is hallották, akik lé
legzetvisszafojtva füleltek a sötét hálószobában a pap
lan álatt.

Másnap, mikor Bandi a játszótéren csúszdázott, 
egyszer csak a szomszédék Erzsikéje kiáltott rá lel
kendezve:

-  Nézd, Bandi, ott megy édesapád! Milyen kedves 
ember! -  Bandi kicsit szégyenkezve fordította el a fe
jét, hogy ne találkozzon tekintetük, és ne kelljen oda
szaladni apjához, aki kopott kabátjában, gondterhelt 
arccal ballagott hazafelé.

-  Mi az, Bandi, nem is üdvözlőd édesapádat? -  
kérdezte Erzsi, aki mintha csak megérezte volna, 
hogy valami nincs rendben, komoly arccal kuporo
dott oda Bandi mellé. A fiú nem szívesen beszélt er
ről, de belülről feszítették az előző este hallottak, és 
úgy érezte, szétrobban, ha nem osztja meg valakivel 
bánatát.

-  Anyukám szerint apa egy pipogya, tutyimutyi

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK -  
SKANDINÁVIÁBÓL

Egy tehetséges iskolás fiúcska nagy hangon dicse
kedett nagymamájának, hogy ő egykettőre megtanul 
mindent. Elmondta, hogy kitűnően emlékszik a szá
mokra, nevekre, helyekre, házszám szerint tudja is
merősei lakását és hittanon is mindig könyv nélkül 
tudja az egész történetet-.-A* nagymama-elismeréssel 
volt a kis'unokájával szemben, s így szólt:

__Nagyon ^ ppí hogy te ilyen cnknt tuAc7 Tijslnri-p
könyv nélkül a Példabeszédek könyve 27. részének a 2. 
versét is?”

„Nem, azt még nem tudom, nagymama -  felelte a fi
úcska mert a Példabeszédek könyvéből még semmit 
sem tanultunk. De azért nem baj. Estére azt is megtanu
lom, hiszen nekem az nem tart soká. ”

Este aztán kezébe véve a Bibliát, fülig pirulva ol
vasta a nagymama által említett verset: „Más dicsérjen 
téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad!”

Stabler

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

Ez volt az Európai Magyar 
Evangéliumi Ifjúsági Konferencia 
37. találkozójának a főtémája, 
amelyet a tavaly, a németországi 
Bad Orbban tartott 36. együttlét 
sok résztvevője a 1996. esztendő
ben való feldolgozásra ajánlott. 
Erre a konferenciára az ugyancsak 
Németországban, a Fulda város 
közelében levő Bischofsheimban 
került sor. A  résztvevők száma 
megint 100 körül mozgott, akik a 
következő országokból érkeztek: 
Anglia, Egyesült Államok, Jugosz
lávia, Magyarország, Németalföld, 
Norvégia, Németország, Olaszor
szág, Románia, Svájc, Svédország 
és Szlovákia.

A főtémához kapcsolódva a 
szentírásbeli „csodákéról szóltak 
a reggeli elmélkedések Ezek címei 
lyA teremtés csodája”, ,„A gondosko
dás csodája”, ,^4 törvény (Isten pa
rancsolatainak) a csodája”, ,A  
Messiás csodája” és ,A  feltámadás 
csodája ” voltak. Egy alkalomtól el
tekintve -  Kiss Szabolcs Olaszor
szágban élő lelkipásztor tartotta 
ezeket. A  délelőtti előadások más 
oldalról közelítették meg a főté
mát. Ezek címe: >yAhol a tudomány 
is csodálkozik...” (Balogh Szilárd 
fizikus, Landshut), „Hit és csoda az
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Időnk je le i -  Isten  jelei?
Újszövetségben” (Gémes István lel-
kész, Stuttgart), ,A  mindennapok 
csodái” (Pátkai Róbert lelkész, 
London) és „Isten ujja életemben 
címet viselő kerekasztal-megbeszé- 
lés, amelyet Varga Pál dietenheum 
lelkipásztor készített elő. Ezeket
csoport-összejöveteleken (8 cso
portba voltak a résztvevők beoszt
va!) megbeszélték, majd munká
jukról egy közös együttléten beszá
moltak.

A megnyitó istentiszteletre, ame- 
lyen Menkéné Pintér Magda és 
Joób Olivér szolgáltak, a városka 
templomában került sor. Ezt egy 
Németországban született és 
Würzburgban lakó fiatal résztvevő 
konfirmációja tette különösen em
lékezetessé. Nagycsütörtök éjjel 
vigíliát, nagypéntek reggelén pedig 
passióolvasást rendeztek a fiata
lok, ezt követően került sor az úr
vacsorával egybekötött istentisztelet
re, amelyen Molnár V. Pál stock
holmi és Kiss Szabolcs meráni lel
kipásztorok szolgáltak. Egyébként 
minden reggel imaórával kezdődött 
a nap és a fiatalok által tartott áhí
tattal fejeződött be. A  záróáhítatot 
szombaton iff. Joób Olivér teológus 
tartotta. A konferenciai telep ká
polnájában tartott nagypénteki is

tentiszteleten a konferencia alkal
mi énekkara is szerepelt.

Nagypéntek délutánján egy 
hangjáték előadásával emlékeztek 
meg a konferencián levők Luther 
Márton halálának 450 éves évfor
dulójáról. Ugyancsak sor került 
egy zeneszámokkal gazdagított 
megemlékezési alkalomra, ami
kor dr. Gárdonyi Zoltánra, a 10 
éve elhunyt zeneszerzőre és orgo
naművészre, az egyházi zene há
ború utáni utolsó zeneakadémiai 
tanárára gondoltak a résztvevők. 
Az esti, főleg közösségerősítő elő
adások közül kiemelkedett Joób 
Judit vetítettképes előadása a jé- 
zusi csodáknak a festőművészeiben 
való ábrázolásáról és a MEVISz 
képviselőjének, Szász Gizellának 
az előadása a „Bárka” csoport 
munkájáról. Egyik délután kirán
dulás volt két közeli, történelmi 
hangulatú középkori kisvárosba 
és láthattunk vetítettképeket az 
Indonéziában folyó missziói mun
káról.

Szokatlan szépséget adott az 
idei konferenciának a még hóval 
borított téli táj, amely az erdőszéli 
konferenciai központ környékét 
körülvette.

- y - y

Tüdőm, hogy az én  m egváltóm  é l . . .
Életem küzdelmek sokaságával van 

tele. Sokszor éreztem: nincs már erőm, 
elvesztem. Oly sok nehézség mellett 
ott láthatom Isten kezét, amint átvezet 
engem egy jobb életbe. Akkor Sámuel 
prófétával örömmel mondhatom: 
mindeddig megsegített engem az Úr.

Megtapasztaltam életem során, hogy 
Isten végül is győzelemre vezetett en
gem. Rájöttem: kegyelem, hogy még 
élek. Amíg beteges voltam, én is meg
tapasztaltam az Ő kegyelmét. De a mi 
Istenünk, aki szeret, sokszor ad ma is 
erőt a rám nehezedő terhek hordozá- 

ra.
Sok harc és nehézség mellett ott lát

hatom Istent, aki átvezet a halálból egy 
szebb életre, az örök életre. Ilyenkor 
megnyugszik a lelkem, és öröm tölt el 
erigémel. De néha valami kínzó nyug
talanság gyötör. Van valami, amiről

próbá
lok különböző módon harcolni ellene. 
De minden próbálkozás csődöt mon
dott. A halál legyőzhetetlen és ki va
gyok néki szolgáltatva. Ezzel a tudattal 
pedig nem tudok élni, boldogulni. Mi
lyen nagy az Isten szeretete, mennyire 
vak vagyok Hát nem veszem észre Is
tent, aki hatalmasabb a halálnál is? Az 
evangéliumok arról szólnak hogy a ha
lál le van győzve, nincs hatalma felet
tem.

Életem se ér véget, hogy a testemet 
a földbe teszik. Hanem átmegyek egy 
szebb életbe, az örök életbe. Ahol szín
ről színre megláthatom az Istent. Jézus 
Krisztus feltámadott és velünk van a vi
lág végezetéig -  ez garancia arra, hogy 
én se maradok a koporsóban a halál

rabja. Jézus Krisztus feltámaszt, hogy 
örökké éljek a paradicsomban és akkor 
öröm lesz a mennyben.

Olyan jó, hogy van Megváltóm. Aki
ben bízhatok, hozzá fordulhatok, mert 
győzelmet vettél. Feltámadott.

ifi. Szabó József 
Nagyveleg

MIÉRT éppen itt élek? Azt mondják erre a 93 ezer négyzetkilométerre, hogy ez a 
hazám. Azt mondják erre a néhány százezres felekezetire, hogy ez az egyházam. Ezt az 
asszonyt, mély redőkkel az arcán, úgy kell hívnom, édesanyám. Ezt az ideges férfit pe
dig így: apám. De miért?

Mitől forog a föld és miért zöld a fű? Honnan tudja a fecske, hogy mikor és hova kell 
költöznie? Mi szabályozza a protonok és az elektronok mozgását; mi tartja a kozmoszt, 
az univerzumot?

Miért folyik állandóan a tejeszacskó? A tanárok miért késhetnek el az óráról, és ők 
miért ülnek külön asztalnál a menzán? Miért kivételeznek a vezérigazgató fiával? Mi
ért csapnak be a közértben? Miért laknak sokan düledező szükséglakásban? Miért 
nincs sokaknak egyáltalán lakásuk?

Micsoda az ember ebben a világban? Van-e célja, értelme az életének? Sajátja-e az 
élet? Ki az, aki emberségét tisztán éli meg: úgy, hogy felnézhetnék rá? Ki lehet példa 
előttem, akiben nem kell csalódnom, akit nem az érdek vezérel, sem a „kéz kezet mos” 
gyalázatos elve, nem is a karriervágy?

Miért kereszteltek meg? Mi történt ott és akkor velem? Miért jött fel a lelkész hoz- 
zánk a minap, miért 'hívott bibliaórára? Miért jár az osztálytársam hittanra -  és miért 
nevetik őt ki ezért sokan?
. Miért,is élek, miért?
Hol találok választ ezekre a kérdésekre?
JÓK A KÉRDÉSEID. Nagyszerű, hogy kérdezel. Nem tehetetlen tárgyként sod

ródsz ebben a világban, nem hagyod, hogy marionettfiguraként rángassanak. A kérde
zések vitték mindig előre az emberiséget.
. Szobrászként kérdezd a kőtömböt, hogy mi akar lenni?

Költőként kérdezd a szavakat, hogy miként tudják a valóságot kifejezni!
Zenészként kérdezd a hangokat, hogy miből lesz a harmónia!
Olvasóként kérdezd a könyvet -  és a Könyvek Könyvét, a Bibliát -, hogy mit mond 

az neked!
Emberként kérdezd a másik embert, hogy egymásra találjatok!
Soha ne higgy azoknak, akik túl gőgösek vagy túl gyávák ahhoz, hogy kérdezzenek! 

Azoknak se higgy, akik a tekintély elvével zárnak rövidre minden kérdezősködést! De a 
cinikusokra se hallgass, akiknek minden kérdésre ez a válaszuk: „csak”.

Fogalmazd meg bátran miértjeidet, s a kapott válaszok alapján formálj új kérdése
ket! Egy „mert...” kezdetű választ szeretnék én is megosztani veled: ez talán feleletet 
ad arra is, miért zöld a fű, mi szabályozza a protonok és az elektronok mozgását, mi 
tartja az univerzumot -  és arra is, hogy mi az élet értelme. Ezt a választ Jézus így fogal
mazta meg: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő  egyszülött fiá t adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ” (János 3,16)

(Részlet Fabiny T.-Szabó I. Nézz föl! c. kötetből)

K ü s z ö b  e l ő t t

Mátis István novelláskötete

Harminchárom novellát jelentetett meg Sajtóosztá
lyunk Mátis István lelkész irodalmi terméséből. A z írá
sok csoportosítása: Advent a vonaton (népi emlékek), 
Kereszt és északi fény (az Ige köré csoportosuló írások), 
Küszöb előtt (készülődés az utolsó útra).

Mátis István ma 86 éves. Pálfán született, falusi taní
tó gyermekeként. A  soproni teológián egy tanulmányi 
szakasszal előttem végzett. A  szava ízes dunántúli csen
gésű volt. A  szép szál legény soproni évei után Észtor
szágba ment tanulmányútra, ami elég szokatlan volt, 
mert itt teológusként „boldog őse” nem volt, utóda is 
csak egy. Bár egy századdal előbb Haan Lajos csabai et
nográfus papunk a Dorpati (tartui) Tudós Társaság tag
ja volt, ki tudja, hogyan és miért. A z északi levegő min
denesetre Mátis Istvánt is megcsapta, s felé dereng az 
északi fény is.

Később tábori lelkész lett: érzékenyen beleérzett a 
fronton járt fiatal hívek leikébe. Hat évig volt a híres 
F e l s ő s z e l i b e n  
parókus, majd es
peres. A z újra szlo
vákká lett világból 
k i z s u p p o l t á k .
Előbb másfél évet 
Csákváron, majd 
hat évet Nádasdon 
paposkodott az 
Őrség hónaljában.
Ennek közelsége 
adott ízt szolgálatá
nak Végül Ajkán 
kötött ki. Mindvégig 
iskolapéldáját adta 
lelkiekben a tole
ráns megértésnek.
Néhány évig még

Gyenesdiás öregjeinek a gondozását vállalta, míg végül 
maga is nyugdíjba vonult.

Kora ifjúságától benne élt a megírandók kényszere. 
Mindig azt érezte, hogy „ezt meg kell írnom”. S  ha ezt 
nem érezte, nem írt. Pontosabban: ha érezte, hogy erről 
vallanom kell, vallott. Máskor nem. így születtek az írá
sai. Közben küldetésszerűen végezte papi szolgálatát. Vi
szont ha vallott, csak azokról tudott vallani, amiket át
élt, és olyan nyelven, ahogyan mindig beszélt. ízes, szép 
dunántúli nyelven. Nála az illat suhan, a szó ízlelhető, a 
kimeredt szem „gülü”, a gyűrött kalap „tasla”, ha sza
ladni indult „vettem a futhatnékot” a puskát nem éles
re tölti, hanem „fickóra”, ha igen üres valami, ott „sem
miden semmi” sincs, a szószátyár asszony „locska”, 
„faktúrás” a lova, ha ravasz, színlelő, az irodából a dol- 
gavégezetlen ember nem kijön, hanem „kikövetkezik” 
stb.

Alakjai nem elképzelt lények, nem papírfigurák, ha
nem hús-vér emberek, mellette élnek, akkor is, ha törté
netesen bibliai alakok, kérdéseik az ő  kérdései, s több
ször kell észrevenni az olvasónak, hogy a leírt személy 
vajon nem ő maga?! A  múlt nála közel jön a mához, s 
az eljövendő is itt van. Történeteiben mindig az ember
rel esik meg valami, mással, ővele, vagy talán velem?

„Már rozsdásodott a szőlő levele, hüvösödtek az éjszakák, 
vetkőzni kezdtek a fák, és a vándormadarak útra készülődtek...

O a verandán üldögélt, fázósan húzta magára a takarót, és 
merengve nézte a lenyugvó napot. Egyedül volt... A z erdő köze
pében lévő házát is azért vásárolta, hogy itt magányosan élhes
sen. Bölcs nyugalommal szemlélte a tarkuló erdő színpompá
ját. E z volt a kalandozás órája. így nevezte ezt az időt, am ikor 
a délutáni olvasás fárasztani kezdte, és félretéve a könyvet, sza
badjára engedte gondolatait. Fölidézte élete esem ényeit... Nem  
gazdagságot, fényt kívánt, hanem  egy csendes kis házat, olyant, 
m int ez, amelyikben m ost é l... ” (Kereszt és északi fény.)

Lecsaptam erre a néhány novellabevezető sorra: ím e m ost 
tetten értem az írót, hogy önmagáról ír Hiszen így tölti kora ta
vasztól késő őszig az időt Zalában, tilaji kis házában, erdő szé
lén olvasgatás, írás és barkácsolás közben.

De nem. A  történet másképp folytatódik: öreg emberről szól, 
aki nehéz hadifogság után, ahol elvesztett valakit, úgy tűnt őrök
re, s ím e m ost alkonyodóban mégis váratlanul m egkapta...

Nem , ez nem  ő. Ilyen folytatás az ő  életében nem  volt. Vagy 
mégis? A  történettől függetlenül nem  az ő  tilaji, erdőszéli kis ta
nyáját, s o tt az ő  egyedülvalóságának békés csöndjét írta-e le, 
bár egészen m ás történet kerekedik belőle, hiszen o tt „szabad
jára engedte gondolatait. ” Hiszen az igazi író m inden sorában 
voltaképpen önmagáról vall mélázásaival és szabadjára enge
dett gondolataival együtt.

A m ikor késő ősszel -  m ost m ár évek óta -  feljön  Pestre, m i 
két nyugdíjas, összeülünk beszámolni, m i foglalkoztat bennün
ket, m it terem hetünk m ég együtt fogunk belelapozni ebbe a 
könyvbe... M indig csodáltam csöndes, nem  hivalkodó, de 
szüntelen szellemi aktivitását. Remélem, s  hiszem, hogy M átis 
István könyvét nem hiába adta k i Sajtóosztályunk, köszöntve 
benne az előző nem zedék m a is friss, megszívlelendő m ondani
valóját.

D. Koren Emil

„.. . e t  n o s  m u t a m u r . . . n

„Különös interjút adok az olvasó kezébe. Öninter
jú t”— úja Benczúr László emlékezésének bevezetőjé
ben. Egy ősi latin mondásból -  tempora mutantur et 
nos mutamur in illis -  emelte ki e három szót: mi is 
változunk.

Egy életpálya bontakozik ki a sorokból, és mi kor
társak tudjuk, hogy pályája során „három püspök tit
kára” volt: Dezséry Lászlóé, Ordass Lajosé és Káldy 
Zoltáné.

Öninteijút ú, önmagát faggatja, önmagával vitázik. 
Nem emlékirat ez a mű, mert nem kronológiai sor
rendben úja egyik vagy másik püspök mellett töltött 
szolgálati idejét, visszaemlékezve az együtt töltött 
időre, olykor talán a távolságtól megszépítve az ese
ményeket. Az önmagának feltett kérdések olykor le
hetnek kellemetlenek, provokálók és e kérdések so
rán nem igyekszik elkendőzni, szépíteni múltbeli ma
gatartását.

Azt is megvallja, hogy „nem csupán a magam szá
mára, íróasztalom fiókjának készítem. írás közben el
tölt az a szándék, hogy kissé kérdésessé tegyem azt a

ma g a b i z t o s s á g ,  
amellyel az elmúlt 
40 éves egyháztörté
neti korszakra és 
annak kiemelke
dőbb szereplőire te
kintünk. Azzal a re
ménységgel folyta
tok önmagámmal 
interjút, hogy talán 
felbátorítok máso
kat is egy kis őszin
teségre s annak be
látására, hogy a 
múltat nem elég 
csupán pillanatnyi
lag népszerű kérdé
sekkel faggatni, ha
igazán szóra akarjuk bírni. Öninterjú módszerével nyil
vánvalóan nem lehet egyháztörténelmet írni. A z ilyen 
eljárással készült írás azonban adalékul szolgálhat az 
egyháztörténet íróknak, sőt arra serkentheti őket, hogy 
nézzenek utána eddig figyelmen kívül hagyott dolgok
nak ”

azért izgalmas olvasmány, mert mind
három püspökkel szmte egy időben tartott kapcsola
tot -  nyugodtan mondhatjuk, baráti kapcsolatot -  an
nak ellenére, hogy nézeteikben különböztek, az egy
ház útját másként látták, de megmaradt egymásért 
való felelősségük.

i Kísérletnek tekinti öninteijúját. Egy evangélikus 
lelkész próbál számot adni teológiai, lelkipásztori, 
egyszerűen emberi profiljának kialakulásáról. „Nem 
tagadható, hogy amíg e világban élünk, a bűn és a rossz 
erők deformálóan hatnak ránk. Jézus Krisztus azonban 
nagyobb és hatalmasabb ezeknél. Ő reformál. Helyreál- 

t. Megigazít. Végül a címmel utalni próbáltam Luther 
megállapítására. A  keresztyén ember egész élete megté-

tszm
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8. A cinkotai evangélikus templom

Története

A cinkotai műemlék templom 
1950, a község Budapesthez csato
lása óta a főváros legősibb építésű 
evangélikus temploma.

A templomdombon már az Ár
pád-kor elején épület állt, ennek 
falaira a XII. században félköríves 
szentélyű, egyhajós kis templomot 
építettek. A tatárjárás során meg
rongálódott épületet a XIV. század 
végén nyugati irányban meg
hosszabbították és eléje tornyot 
emeltek. A XV. században újabb 
átalakításokat végeztek. Az idő
közben a reformátusok használa
tába átment templom ebben a for
májában állhatott a XVII. század 
végéig. Az 1686-ban visszavonuló 
törökök a falut feldúlták, s az el
néptelenedett. Az 1699-ben bete
lepített evangélikusok 1709-ben 
rendbehozták az épületet, új ol
tárt, képeket, szobrokat helyeztek 
el benne. Mivel Cinkota gondozta 
Fóttól Pestig a környék evangéli- 
kusságát, szükségessé vált bővíté
se. A terveket 1775-ben Jung Jó
zsef pesti építőmester és Hacker 
József ácsmester készítette el. Az 
új épület ekkorra kapta meg a lé
nyegében ma is látható formáját. 
1776-ban szentelték fel.

1874-ben renoválták és új 
gombbal díszítették a toronysisa

ADY ENDRE:
*

A l á á s s á l ,  e m b e r i  
v e r e j t é k

Ki egyetlen, bús, vaksi szemmé 
Teszed a testünk,
Szent festék, mellyel az egekre 
Lázadó, nagy képeket festünk: 
Áldassál, emberi Verejték.

Ez a teremtés s Isten-erőnek 
Emberi mása.
Minden izzadt ember egy 
könny-csepp,
A Végzet könnyítő sírása: 
Áldassál, alkotó Verejték.

kot. Utána az épületbelsőt újítot
ták fel, máig meghatározva a 
templom belső képét. Új csillárt, 
új orgonát vettek. A templom kör
nyékét is rendezték, fásították. 
1921-ben a torony barokk sisakját 
hegyes, gótikus vonalúra cserélték.

A II. világháború során az abla
kok elpusztultak, a tető beszakadt. 
1948-ig a templomot helyreállítot
ták, az 50-es évek végén belső te
rét díszes festéssel látták el.

Leírása

Az 1980-as évek műemléki fel
tárása és helyreállítása során 
hangsúlyozottan különböztették 
meg a középkori építésű, nyersen 
hagyott falakat, és a barokk bőví
tés vakolt felületeit. A déli falon 
jól látható a legelső bejárat íve és a 
többi befalazott nyílás. A  latinke
reszt alaprajzú templom élé épí
tett „átmenő” toronytestet 2 csúcs
íves nyílás töri át. Ebből az előtér
ből nyílik a régi gót kapu.

A templombelső egyszerű és 
harmonikus. A régi és újabb pado

zat közti egykori 3 lépcsőnyi szint- 
különbséget is visszaállították. A 
berendezés nagy része tíz 1891-es 
felújítás eredménye. A szentély
ben új oltárt állítottak fel, melyet a- 
szószékkel együtt Novák Ferenc 
tervezett, festett, márványerezetű 
asztalosmunka. Az oltárképet 
Vastagh György festette. A  hívők 
adományaiból a színes üvegabla
kokat Scholz Róbert tervezte, For
gó István készítette el. A  lelkész és 
felesége keresztelőmedencét aján
dékozott. A körüljárható oltár bi
zánci hatású, ikonosztázra emlé
keztet. Vastagh György oltárképe, 
Krisztus az Olajfák hegyén egyedi: 
Jézust elfogatása előtti percekben 
ábrázolja. Az oltáron Prőhle Sán
dor 6 művészi kivitelű gyertyatar
tójára (1959) az egész Biblia főbb 
jeleneteit faragta ki. 1958-1970 
között új orgonát építettek, fel
használva Országh Sándor 1876- 
ban készült orgonájának sípanya
gát és szélládáját. A templom res
taurálásakor ezt ismét átépítették 
és bővítették.

Kovács Mária

• •

Orömünnep Nagyvázsonyban
A Kinizsi vár tö

vében meghúzódó 
ősi műemlék evan
gélikus templom 
zsúfolásig megtelt 
május 12-én a gyü
lekezetek és ven
dégek tagjaival. A 
m e g ü r e s e d e t t  
nagyvázsonyi és 
n em esleányfa lu i 
tisztségekre fel
ügyelőt, gondno
kot és presbitériu- 
mi tagokat választottak és iktattak 
be tisztségükbe.

A Várnai Zseni Általános Isko
la rézfúvósai játszották „Erős vár a 
mi Istenünk” első versét, majd a 
gyülekezet további énekét kísérték 
nagy átéléssel- Az,új tisztségviselő
ket Gyarmati István, a gyülekezet 
lelkésze köszöntötte: Rogate vasár
napján Lk 11,1-4 versével. Az ün
nepi alkalmon szállt az imádság 
azért, hogy az Ú r tanítson bennün
ket imádkozni.

A beiktatás és eskütétel után 
ünnepi közgyűlés volt. Hardy Elek 
volt felügyelő nyitotta meg a köz
gyűlést. Horváth József ny. lelkész, 
Kiss Attila egyházmegyei felügyelő, 
katolikus és református lelkész kö
szöntése után a község polgármes
tere és a társgyülekezetek felügye
lői köszöntötték a szolgálatba in
dulókat.

Henn László, az új felügyelő 
megköszönte a jókívánságokat és a 
biztató szavakat, és ismertette a 
gyülekezet előtt álló feladatokat, 
ígérte presbitertársai nevében, 
hogy mindenben a lelkész hű mun
katársai és segítői lesznek.

A hittanos gyerekek köszöntő 
éneke és az áldásosztás után a

Himnusz éneklésével ért véget a 
szép ünnepély.

A gyülekezet asszonyai meleg 
szeretettel hívták és fogadták ven
dégül a megjelenteket a Vízmű 
kultúrtermében.

. . , Antal Géza---.fi
zán k a i felügyelő

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK

Karner Károly: Időszerű hitvallás 
93,-Ft

Gerherd Schade: Újonnan értett 
bibliai szavak 152,- Ft 

Hunyadi László: A világ vallásföld- 
rajza (leszállított ár!) 680,- Ft 

Ezeken kívül állandóan kaphatók 
énekeskönyv borítók 50,- és 60,- Ft 

Igés lapok többféle formában 
16,-Ft

Igés tollak 60,- Ft 
Oltári gyertyák, különféle ajándék- 

tárgyak.
Mindez kapható Könyvesboltunk

ban, 1085 Budapest, Üllői út 24.

DÍJKIOSZTÁS
Az Ökumenikus Tanulmányi Köz

pont és az Optimista Alapítvány közös 
pályázatot hirdetett az egyházi közép
iskolák növendékei részére: A szabad
ság reménysége Jókai írásaiban címmel.

Az igehirdetés nyelve legyen hiteles.*.
Egyházunk közismert alakja, a Deák téri gyülekezetnek 35 évig munkál

kodó lelkésze, a Lelkipásztor felelős szerkesztője, a Teológia címzetes taná
ra, az ökumenikus munka egyik meghatározó személyisége, d r. 
H a f e n s c h e r  K á r o l y  70  é v e s . A  születésnapi beszélgetés során 
többször is kiderült, nemigen fog rajta az idő: tanáros precizitása, mindig 
szabatos, jó l érthető fogalmazása, hatalmas ismeretanyaga, komolysága
mögül fel-felcsillanó humora a régi.

Gazdag életútjának ismerteté
sére szűk ez a hely, csak a legfon
tosabb állomások felsorolására 
szorítkozhatunk. Budapesten szü
letett 1926. július 6-án; a Fasorban 
érettségizett 1944-ben; Sopronban

szerzett teológiai diplomát 1948- 
ban; lelkésszé szentelték ugyaneb
ben az évben. A Deák téren he
lyettes lelkészként kezdte, igazga
tó lelkészként ment nyugdíjba 
1989-ben. A zsinat teológiai bi
zottságának elnöke volt négy évig. 
Az Ökumenikus Thnulmányi Köz
pont alelnöke, a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsá
nak katolikus-protestáns vegyesbi
zottságának tagja, a keresztény- 
zsidó párbeszéd kiemelkedő részt
vevője. Több nyelven, köztük své
dül is beszél, előad, fordít. Számos 
publikációja révén közismert nem
csak az egyházi, hanem a világi saj
tóban is. Rádiós nívódíja után 
nemrégiben a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége Aranytollal 
tüntette ki életművéért.

-  Ön ma is rendkívöl aktív: kon
ferenciákon vesz részt, szerkeszt, ír, 
fordít, két éve vezeti a Deák téren az 
értelmiségi fórumot. Bizonyára még

Lelkészszentelés és
Kettős ünnep volt június 9-én az 

egri evangélikus gyülekezetben, ami
kor D. Szebik Imre, az Északi Egy
házkerület püspöke lelkésszé szen
telte Aklanné Balogh Éva lelkészi 
munkatársat, valamint Sárkány Ti
bor, a Borsod-Hevesi Egyházmegye 
esperese beiktatta egri hivatalába 
Aidán Béla megválasztott lelkészt.

Az ünnepi istentiszteleten szolgált 
még dr. Cserháti Sándor teológiai 
professzor is. Három megye -  
Nógrád-Borsod-Heves -  lelkészei 
énekelték a Confirma-t.

Az istentisztelet után tartott 
díszközgyűlésen a társgyülekezetek -  
római katolikus, református, baptista 
egyházközségek -  lelkészei köszön
tötték a fiatal lelkészházaspárt. A 
sámsonházi gyülekezet népes cso-
Eprtjabiŝ lkî vtSi wit. lelkészét., Az
ünnepi alkalom résztvevőit szeretet-

-beiktatás E gerben
vendégségen látta vendégül a gyüle
kezet.

A kis egri gyülekezet különösen 
nagy szeretettel fogadta a lelkész há
zaspárt, hiszen három év óta nem 
volt állandó kinevezett lelkésze. 
Előbb Tarjáni Gyula, majd id. Deme 
Károly nyugdíjas lelkész, megbízott 
lelkészként gondozták hétvégeken a 
gyülekezetét.

A fiatal lelkészházaspárra nagy 
feladat vár a három megyét érintő 
hatalmas szórványterületen és Eger 
iskolavárosban egyaránt: az idős egy
háztagok mellett megkeresni és 
összegyűjteni a fiatalokat, a jövendő 
gyülekezetét.

Ehhez az áldozatos munkához 
kérjük imádságos lélekkel gondvise
lő Istenünk segítségét.

„  v  ilu l„  Dr. Révész Tamás
felügyelő

A pályázat kiírására 31 dolgozat érke
zett, ezeket szakmai zsűri értékelte. 
Május 30-án volt eredményhirdetés és 
díjkiosztás.

I. díjat kapott Jámbor Anikó (Pápai 
Református Gimnázium)

II. díjat kapott Heiner Anita 
(Prohászka O. Katolikus Gimnázium)

III. díjat kapott Csákány Balázs 
(Lónyai Református Gimn.)

IV. díjat kapott Tacsek Erzsébet 
(Kaffka Margit Katolikus Gimnázium)

Dicséretben részesült Melanidesz 
Andrea és Szabó Ágnes (Nyíregyházi 
Evangélikus Kossuth Gimnázium), va
lamint Vermes Dóra (Bonyhádi Evan
gélikus Petőfi Gimnázium)

Hibaigazítás
Előző számunk első oldalán a VELE 

-  a Hegyen című cikkben szereplő vers 
alá tévedésből került Ady neve. Helye
sen: Reményik Sándor. Elnézést ké
rünk!

KÖZLEMÉNY
A Magyarországi Evangélikus Egy

ház vezetői június 19-én délelőtt a Dé
li Evangélikus Egyházkerület Püspöki 
Hivatalában fogadták a Magyar De
mokrata Fórum elnökét és vezető tiszt
ségviselőit. Az Evangélikus Egyház ré
széről a találkozón részt vett Harmati 
Béla, a MEE püspök-elnöke, Frenkl 
Róbert országos felügyelő, Sólyom Jenő 
kerületi felügyelő, Szemerei Zoltán 
pénzügyi osztályvezető és Bálint László 
budai esperes. Az MDF elnökségét 
Lezsák Sándor elnök, valamint Dobos 
Krisztina, Csapody Miklós alelnökök, 
Herényi Károly szóvivő és Csallóközi 
Zoltán főmunkatárs képviselték.

A tanácskozás résztvevői a magyar 
társadalmat és a történelmi egyházakat 
érintő kérdéseket tárgyalták.

sem sok ez, hiszen frissnek, jókedvű
nek látom...

-  Tudja, ebben a lakásban szok
tunk rendszeresen összejönni 
érettségi találkozóra, 16-17-en. 
Azt tapasztalom, hogy azok ma
radnak frissek és tisztafejűek, akik 
dolgoznak, akik nem a múlton me
rengenek, s nem az egészségi 
problémákon rágódnak. Én ma is 
úgy vagyok vele, hogy ha nem dol
gozom tíz órát, elveszettnek érzem 
a napot. A különbség talán annyi, 
hogy régen gyakran végigírtam-ol- 
vastam az éjszakát, ma már inkább 
reggel ülök az íróasztal mellé.

-  Hogyan alakult ki ez a nyitott
ság amely más kultúrák, más nyel
vek, más felekezetek felé is fordítot
ta ■érdeklődését?

-  Erős formáló hatások értek 
teológus koromban, például id. 
Prőhle Károly professzor vagy a ti
zenhat nyelven olvasó Podmanicz- 
ky Pál részéről. Nagyon kedves 
professzorom volt Ferdinánd Ist
ván is, akinek lenyűgöző egyénisé
gében a franciás szellem és a né
met szorgalom találkozott. Prőhle 
professzor szerint napi 2-3 órát 
kell olvasni. Ezt azóta is tartom! 
És hát nagyon sok helyen megfor
dultam Amerikától Afrikáig, jól is
merem a skadináv világot is. Ál
landó inspirációt jelentett a Deák 
téri gyülekezet magas intellektuá
lis színvonala, a sok jó beszélgetés. 
A szépirodalomra ma már több 
időm jut, de mindig fontos volt 
számomra. Mint ahogyan figye
lemmel kísérem a napi sajtó és a 
tömegkommunikáció híradásait is. 
Úgy gondolom, a lelkésznek 
együtt kell élnie korával, a világgal 
-  Luther is így tette. Az idegen 
nyelveket sem tudományos célból, 
nyelvészkedő kedvtelésből tanul-' 
tam, hanem mindig eszköznek te
kintettem a különböző népek, kul
túrák megértésében, egymáshoz 
közelítésében.

- A  nyelv, a szó elértéktelenedésé
nek idejét éljük...

-  Ma, a szóinfláció idején úgy 
gondolom, hogy protestáns fele
lősségünk a szó becsületét vissza
adni. Ehhez persze az egyházi 
nyelvnek is meg kellene újulnia. A 
reformációban éppen az a csodá
latos, hogy kora és helye nyelvére 
épült. Egyébként pedig az Újtesta
mentum is a nép nyelvén íródott... 
Amikor azon búsulunk, hogy sok 
az üres hely a templomok padso
raiban, gondoljunk arra is, hogy az 
igehirdetés nyelve legyen hiteles, 
közvetítsen szeretetet, biztatást. 
Szomorú országban élünk, sok 
minden nem úgy sikerült, ahogy 
évekkel ezelőtt vártuk, sok a csaló
dás. A kapuk megnyitásával a sze
kularizáció is beáradt. Hiteles ige
közvetítésre van szükség.

És hadd tegyük hozzá: hiteles 
emberekre is. Olyanokra, mint 
például Hafenscher Károly, aki
nek születésnapján -  olvasóink és 
lapunk nevében, úgy is mint „kol
légának” -  kívánunk további mun
kálkodásban, írásban, olvasásban, 
jó beszélgetésekben gazdag, hosz- 
szú éveket.

Újlaki Agnes

M it kaptam Pilátuson keresztül?
I. rész: Történetiség -  Aki bekerült a Credo-ba

Mi, keresztyén emberek gyakran úgy olvassuk a Bibli
át, mint egy mítoszgyűjteményt. Hiszen tele van ilyen ele
mekkel, gyakran már egyenesen mesésnek m ondjuk 
Úgy kezeljük, m int egy etikai törvénykönyvet, amelyből 
kiderülnek jogaink és kötelességeink Pedig mennyivel 
több a Szentírás, m int egy iskolai tankönyv! Nem is be
szélve arról, aminek sok nem-keresztyén tartja: mese
könyv a messzi évezredekből. Viszont az, aki igazán 
megismeri ezt a 66 könyvet, megláthatja: a történelem 
lapjait olvassa, noha Szentírásunknak a bizonyságtevés 
a fő  célja.

A ki kézbe veszi a Bibliát, az emberiség történetébe te
kinthet bele: a kezdetektől a végéig. Nem másról szól, 
m int Isten és az ember viszonyáról a tér—idő lineáris vo
nalán. Arról, ahogy az emberiség elfordul Teremtőjétől, 
és arról, ahogy az Isten mindent megtesz, hogy visszafor
dítsa a vesztébe rohanó világot. És mindezt hogy lehetne 
másképp bemutatni, m int élő személyeken keresztül. Mi 
ez, ha nem a valós történelem? Nabukadneccartól He- 
ródesig, Salamontól Pilátusig és még órákig sorolhat
nánk a személyeket. A  mai történelemtudomány egyre- 
másra jön arra rá, hogy a Biblia bizony valódi doku
mentum, tele azokkal az eseményekkel, amelyek a világ
nak azon a vidékén és abban az időben történtek. A z 
Élet Nagy Történelemkönyvét mára már sok régészeti le
let és irodalmi forrás is bizonyítja.

Isten itt, a történelemben végzi el munkáját: gondot 
visel az emberekről, hívja és téríti őket vissza Magához. 
És itt végezte el a legtöbbet is: elküldte Jézust, az Egyszü
löttet, hogy megváltson minket. Ez a 2000 éve történt 
esemény a világtörténelem centruma, valóságos élet az 
Övé, működése valóságos közöttünk. A z evangélikusok

erről adnak tanúbizonyságot: az Isten az ő  értünk érzett 
szeretetéből eljött közénk, a földi viszontagságos életút- 
ra. Jézus közöttünk élt!

Lukács evangéliumának 3. fejezetében egy hosszú fel
sorolást közöl. Nem véletlenül! Bemutatja, hogy ebben 
az időszakban, kik voltak a környék vezetői mind az egy
házi, mind a világi vonalon. Itt szerepel Pilátus is, mint 
római helytartó, a megszálló Birodalom képviselője. A z 
evangélista rajtuk keresztül akarja bemutatni: itt törté
nelmi események játszódnak. Régen ugyanis vezetőkhöz, 
királyok uralkodási időpontjaihoz kötötték az időszámí
tásokat. Hiszen ezeket a személyeket mindenki ismerte, 
elhelyezhette őket a múltban.

Jézus, akárcsak Pilátus, ekkor lép be a történelem vi
harába: nem mitológia ez, hanem történeti valóság! Hi
szen, amikor az evangéliumokat írásba foglalták, min
denki tudta, ki is az a Pilátus például. Júdeai, később 
samáriai helytartó; akiről később Josephus, zsidó törté
netíró és Philon filozófus is írt. Ő a Római Birodalom 
második emberének, Seianusnak volt jó  barátja. Sőt ma 
már régészeti leletekből tudjuk, hogy hol is működött: 
hiszen nevét kőre vésve megtalálták Cezáreában, ásatá
sok közben. Valószínűleg a helytartóknak ez volt a szék
helye, és csak az ünnepekre utaztak a fővárosba, Jeru
zsálembe felügyelni. Ma már azt is tudjuk, mint ahogy a 
Biblia is közli, valóban az Antonia-erődben szállt meg 
ilyenkor. Tehát őelé vitték be Jézust kihallgatásra. És 
megelevenedik a történelem.

De Jézus történelembe való belépését bizonyítjuk 
egyik hitvallásunkkal, az Apostoli Hitvallással is. „Szen
vedett Poncius Pilátus alatt” -  hangzik szánkból vasár
napról vasárnapra. Tehát ekkor élt közöttünk: Jézus tör

ténelmi alak! A  véges világ képes volt befogadni őt, a 
Végtelent. Itt képviselte Isten szabadítását és ügyét, e 
korban hozta nyilvánvalóvá legfőbb kijelentését: Jézus
ban üdvösségünk van. Isten maga rendezte a viszonyát 
velünk, noha m i azt nem érdemeltük meg! így került be 
Pilátus a Hitvallásba, a Credo-ba.

Mit kaptam Pilátuson keresztül? Megérteni azt, hogy 
Isten szándéka az volt, hogy az embert ott váltsa meg 
ahol az él Nem elvont gondolatokban, nem valami el
képzeléseken keresztül hanem itt a földi létben. A  törté
nelemben nyilatkoztatta ki magát. Velünk van a m in
dennapok viharában és küzdelmei között. Ember lett 
valóságosan értünk „...megüresítette magát, szolgai 
formát vett fe l és magatartásában is embernek bizo
nyult;” (Fii 2,7). Isten annyira szeret, hogy képes volt így 
közbeavatkozni a történelembe. A kkor Pilátus idejében, 
és mind a mai napig.

Gabnai Sándor

ITT A NYÁR! NYARALJUNK?!

T aláljunk n yugalm at
A  napokban hallottam a rádióban, hogy Magyaror

szágon az emberek 70%-a nem tud elmenni nyaralni A  
legtöbben azért, mert nem tudják megfizetni mások 
azért, mert a munka jellege nem engedi őket, nyáron szü
netet tartani Akkor kinek szól ez a sorozat és ez a cikk? 
Van-e értelme nyaralásról írogatni olyanoknak, áfák nem 
tudnak nyaralni? Úgy gondolom, hogy van. Hiszen a 
szombat (sabbat), a nyugalom törvénye mindenkire vo
natkozik Isten az életünkbe egy szent ritmust épített be. 
Büntetlenül nem lehet a húrt túlfeszíteni Szükségünk 
van naponta az alvásra, pihenésre, visszavonulásra. Jé
zus, ahogyan a Mennyei Atya is, munkálkodott, de szám
talanszor olvassuk hogy elvonult, csendben volt imád

kozott, pihent. A  szombat (sabbat) nem egyszerűen egy 
pontosan behatárolt idő a semmittevésre. így is mond
hatnánk hogy aktív pihenés. A  napi munkától kicsit 
visszavonulva jobban figyelünk Istenre és egymásra. 
Nyugtalan, túlhajszolt lelkünk nyugalmat talál az Úrban. 
Sőt „az Emberfia ura a szombatnak”. (Mt 12,8) Tehát 
Jézus indulata, akarata, Lelke határozza meg a mi nyu
galmunkat, pihenésünket is. „Szabad tehát jó t tenni 
szombaton!” (Mt 12,12)

A  nyaralás idején nem kikapcsolódunk az egyház éle
téből, nem elmenekülünk az Úr elől, hanem örülünk a 
testi-leHá-szellemi felüdülés lehetőségének és ajándéká
nak Mert „aki mást felüdít, maga is felüdül. ” (Péld. 
11,25)

Szeverényi János

JELENTKEZÉS DIAKONISSZA SZOLGÁLATRA

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület budapesti otthonába 
18 éven felüli nőtestvérek jelentkezését várja, akik hitbeli indíttatás
ból a diakonissza 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 hitbeli és egészségügyi képzésbe 
bekapcsolódni. Érdeklődni lehet Madocsai Miklós címén: Bp. 1015 
Ostrom u. 15. Tbl.: 201-72-10.

Szeressétek az Urat és szolgáljatok neki teljes szívvel és teljes lélekkel! 
Józsué 22,5.

FELVÉTEL KOLLÉGIUMBA
Értesítjük a Budapesten tanuló vidéki evangélikus egyetemis

tákat és főiskolásokat, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Budapesti Kollégiumainak egyetemi és főiskolai kollégiumába, a 
Luther Otthonba kérhetik felvételüket. A felvételi kérelemhez 
kézzel írt önéletrajzot s lelkészi ajánlást, valamint 1 db saját cím
re megcímzett, felbélyegzett borítékot csatolni kell. Jelentkezési 
határidő 1996. július 20.

Jelentkezési cím: MEE Budapesti Kollégiumai, Gaál Jánosné 
ig. 1077 Bpest, Rózsák tere 1. sz.
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Kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem 

I tőletek van, Isten ajándéka ez. Ef 2,8

VASÁRNAP Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a I földet. lMóz 1,1 (Róm 1,20; Lk 5,1-11; lKor 1,18-25;
! Zsolt 73). A Biblia azonnal, az első mondatával kettéoszt- I ja az emberiséget. Min, aki azután becsukja, vagy cinikusan I tovább olvassa és sokan vagyunk, akik hisszük, hogy e világ 
u nem keletkezhetett véletlenül. Nem különös, hogy a legel- I zártabb primitív törzsek is tudnak Valakiről, aki megte- 
I remtette a földet és a rajta élőket? Még senki nem „misz- 
I szionálta” őket, mégis természetesnek tartják a Teremtő I létezését. Ezen a véleményen van az a sok ezer keresztyén 
I tudós is, akik nem találnak egyetlen épkézláb magyaráza- 
j tot sem a világ keletkezésére, csupán Isten hatalmát és I erejét. Miért kételkednénk mi, akiknek Isten igéjében és 
i Jézus Krisztusban személyesen bemutatkozott?

HÉTFŐ Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!
; Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, ujjongva érkez- I zék, ha kévéit hozza! Zsolt 126,5-6 (2Kor 4,17-18; Lk 
} 14,25-33; lKir 21,1-16). A keresztyén ember szomorúsága 
] egészséges szomorúság: bár most bajban vagyok, nem fe- I lejtem el Isten eddigi ajándékait és reménykedve nézek I előre, mert bízom hatalmában és szeretetében. A keresz- 
I tyén ember öröme is egészséges öröm: nem felelőtlen ne- I vetgélés „sose halunk meg” jelszóval, hanem nehézségek 
} között érlelődött mély és tartós öröm, sosem feledve, hogy I az én örömömnek Jézus kereszthalála volt az ára.

KEOO Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztes- 
I séget szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha 
i meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. Jer 33,9 (Mk I 10,33-34; Lk 9,51-56; lKir 21,17-29). Isten jótéteménye 
} nem mindig olyan formában érkezik, amilyenben mi „meg- 
I rendeltük” tőle. Jeruzsálem városa dicsőséges földi király- 
j ságot és a római uralom alóli szabadulást várta volna Is- I tentől. Ehelyett Ő „csak” Fia életét, s vele együtt örök éle- I tét és bűnbocsánatot adott. Az a város nem fedezte fel Jé- 
• zusban a legnagyobb jótéteményt. Te felfedezed? Igazán a I legnagyobb kincsnek tartod, amit Jézusban tett veled Is- 
I ten?

SZERDA Szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: Min- 
I dent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a

Evangélikus Élet 1996. július 7.

némákat is beszélővé. Mk 7,37 (Zsolt 89,2; Róm 13,8—10; 
lKir 22,1-23). Isten ma is mindent helyesen cselekszik 
azokkal, akik kezeire bízzák életüket. A testileg süketek 
hallóvá tétele nem nagyobb csoda, mint hogy engem, aki 
Isten szavára süket voltam, igehallgatóvá és az igét meg- 
hallóvá tett. A testileg néma meggyógyítása sem nagyobb 
csoda, mint hogy engem, aki sokáig kínosan titkoltam szí
vem Isten-kereső megnyilvánulásait, mára Őróla beszélni 
tudó, bizonyságtevő emberré formált.

CSÜTÖRTÖK Látták a földön mindenütt Istenünk sza- 
badítását. Zsolt 98,3 (Róm 15,20; Gál 1,11—24; lKir 
22,24-40). Isten szabadítása azoknak jelenthet igazi örö
möt, akik megérezték, hogy az ellenség láncon tartja őket. 
Felismerted-e saját láncaidat, kötelékeidet, amelyek miatt 
nem vagy szabad, tele vagy kényszerekkel, félelmekkel? 
Csak aki szabadulni akar, azt tudja Isten megszabadítani. 
Mivel ez az örömhír ma már az egész földkerekségen is
mert, kevesen vannak, akik tudatlanságból nem fordulnak 
Jézushoz, és többen, nagyon sokan maradnak láncra verve 
azért, mert nem vették komolyan és nem hitték el, amit 
hallottak Jézusról.

PÉNTEK Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. IKor 
15,26 (Zsolr68,21; Lk 9,18-26; Mik 1,1-9). Az emberiség 
nagy része a halált tartja legfőbb ellenségének. Az egész
ségmegőrző és élethosszabbító praktikák ma nagyon nép
szerűek, mintha a halál- időpontjának kitolásával minden 
megoldódna. Nekünk, akik hajlandók vagyunk Istennek 
engedelmeskedni és átmentünk a halálból az életbe, a ha
lál nem más, mint átköltözés Isten egyik tenyeréből a má
sikba. Mégis teljesebb lesz az örömünk majd akkor, ami
kor a halál teljesen eltöröltetik és nem fenyegeti többé hal
hatatlan örök életünket.

SZOMBAT Ibllaival betakar téged, szárnyai alatt oltal
mat találsz. Zsolt 91,4 (Mk 5,36; Mt 19,27-30; Mik 
2,1-13). Csodálatos ígéret ez számunkra mindaddig, amíg 
Isten „szárnyai” alatt maradunk. Lehet hősködni, kibújni 
az oltalomból, azt hinni, hogy Istentől távol vagyok igazán 
szabad, de ennek a viselkedésnek megriadás, tanácstalan
ság, elerőtlenedés és összeroppanás a vége. Maradj Isten 
oltalmában, engedd magad őrizni és védeni!

Bálint Józsefné

■ ■

I g e n -

Gondoltunk-e már arra, hogy 
mindennapi életünkben állandóan 
döntünk, választunk -  vagyis hol 
igent, hol nemet mondunk. Este 
van. Az apa hazajön. Az egész na
pi munka fáradsága most vesz erőt 
rajta. Vacsora után kényelembe 
helyezi magát. Jó film van a tévé
ben, már alig váija, hogy megnéz
hesse.

-  Apa, nem megy a matek, se
gíts! -  szól a fia.

Hát igen. Ilyenkor választani 
kell. A  kellemes kikapcsolódást 
hozó tévé és a matekpéldával való 
vesződés között. Persze vannak 
másféle döntések is.

Pl. vasárnap: kirándulás vagy 
templom? ...

Gyakran ütközik a világ vonzása 
és Isten hívása. Mindkettő kínál -  
és igényel. Ma divat elhallgatni, 
hogy Isten nem csak ad, de igényel 
is: „Adjad fiam  a te szívedet nékem, 
és szemeid az én útaimat megőriz-

és nem
zék” (Péld 23,26). Van-e ennél to- 
tálisabb igény? Vagy: Jöjjetek 
énhozzám... és vegyétek fe l az én 
igámat — mondja Jézus, jelezve, 
hogy az O követése terheket is je
lent.

Sok példa van rá, hogy Isten em
berei megtanultak nemet mondani

Sodorna királya a győztes csata 
után ajándékot kínál Ábrahám- 
nak, de ő nen..t mond: semmit nem 

fogadok el, hogy azt ne mondjad 
„én gazdagítottam meg Abrahá- 
mot. .. ”

Mózes a Fáraó udvarába kerül. 
Királyfi lehetne belőle, ha megta
gadná népét. De ő nemet mond. 
Tiltakozik. Inkább választja az Is
ten népével való együttnyomor- 
gást...

A z egyiptomi bábák tudják a 
Faraó parancsát: minden újszülött 
zsidó fiút meg kell ölni. De ők ne
met mondanak. -  Persze nemet 
mondani nem ilyen egyszerű.

2Mózes 1,17 így magyarázza meg: 
De a bábák félték Istent, és életben 
hagyták a halálra szánt gyermeke
ket. léhát itt is az „istenfélelem” ál
tal valami erő működött -  így tud
tak nemet mondani.

Mindhárom példa: Abrahám 
nemet mond, a bábák nemet mon
danak, Mózes nemet mond -  meg
lepő. Mutatja, hogy ezekben az 
emberekben valamilyen erő műkö
dött. Abrahám a kincseket utasítja 
el, amitől gazdag lehetett volna. A 
bábák legyőzték a félelmet. Mózes 
pedig egy királyfi életének dicsősér 
gét tudta elutasítani. Itt a Lélek 
ereje működött.

A mi életünkben is lehet ilyen. 
Ha teret adunk az igének és vele 
Isten Lelkének, O meg tud erre 
erősíteni. Saját mérlegelésünk so
rán mindig tévútra jutunk, hibásan 
döntünk. Jézus megkísérlésének 
története -  (Máté 4.) mutatja, 
hogy O is az igére hivatkozva dön
tött a Kísértő tetszetős ajánlataival 
szemben.

Gáncs Aladár

Össebünk
Kavargó érzéseink támadhat

nak, ha azt a szót halljuk, hogy 
bűn. Kirívó esetek, intelmek, dör
gedelmek juthatnak eszünkbe, ne
talán egy-két kiadós botlásunk. 
Van, aki rögtön legyint „az egész
re”, más fölött nyomban beborul 
az ég, már magától e témától. Mi
lyen könnyű volna, ha a bűn fogal
mát amolyan ravaszul kifundált 
egyházi terméknek minősíthet
nénk. Dehát a betegséget sem az 
orvosok találták ki. Őssebünk gyó
gyítása sem papok műve: Jézus 
Krisztus keresztje az orvosság!

De honnan a bűn? Bosszanthat 
berniünket, bevallatlanul is, Ádám 
és Éva paradicsomi ősvétke a tiltott 
gyümölcs elfogyasztásával. Mit te
hetek én róla? -  gondoljuk. Már 
csaknem közismert lélektani értel
mezés szerint az oly igen veszedel
mes tudás fája” voltaképpen a tu
datosodást jelképezné, a kiűzetés' 
pedig azt, a magyarázatot, lehet is 
benne igazság, csakhogy a bibliai 
őstörténetben a jó  és rossz „tudásá
nak” fájáról van szó, vagyis: az em
ber megkaparintja, elorozza annak 
tudását-eldöntését, hogy mi és ki a 
jó, ill. rossz. Centrális dologról van 
itt szó, amiképp az a fa nem véletle
nül volt „a kert közepén”. Isten ke
zéből ragadja ki az ember ma is a 
dolgok s más emberek fölötti érték
ítélet illetékességi jogát, a Tferemtő 
trónját bitorolja, amiből aztán mi
kor miképpen lesz halál. A  bűnnel 
felmondunk létalapunknak: Isten
nek, akinek szent akarata az éltető 
Rend jegyében a küldetésszerű élet. 
Ez ellen lázad az önkény azóta is. 
Az egyik ember vagy kisebb-na- 
gyobb érdekközösség, párt, nemzet, 
faj stb. kimondja a másikra, hogy

rossz, tehát háttérbe kell szorítani, 
meg kell bélyegezni, netalán el kell 
üldözni, sőt, esetleg ki kell irtani, 
mert csak azután lehet jó világ. Er
re persze hasonló lehet a válasz, 
mert a bűnbak „visszadöf’. Leg
könnyebben egymásban vesszük 
észre azt a rosszat, amit magunkban 
túl kényelmetlen volna fölfedezni, 
így aztán másnak legnehezebben a 
saját hibánkat bocsátjuk meg.

Számtalanszor megfigyelhető, 
hogy a pici gyerek még szülein is 
uralkodni akar: legyen minden 
úgy, ahogy neki „jó”, különben or
dít vagy dühöng. Nehezen hajlik a 
szóra. Ez az ősönzés álcázottan is 
bármikor megjelenhet egyéni és 
közösségi életünk porondján, mert 
belőlünk bújik elő. Ádámnak már a 
neve magában hordja a földet, 
amelyből vétetett. S mi sem va
gyunk különbek: öntörvényűén tu
dunk viselkedni ösztönösen is, a 
magunk vélt javára érvényesülni,

PUSZTASZERI KÁROLY 
1921-1996 ny. tanár és iskolaigaz
gató súlyos betegség következtében 
1996. május 12-én, 75. életévében 
elhunyt Pályája elején 10 évig 
szolgált a csékuti evangélikus le
ánygyülekezetben lévitatanítóként 
Az iskolák államosítása után kine
vezték az jykai Kossuth Lajos Ál
talános Iskola igazgatójává, ebben 
a tisztségében megszakítás nélkül 
30 éven át szolgált Közben tanári 
képesítést is szerzett Eredményes 
munkíia virágoztatta fel a Kos- 
suth-iske' '* és abból alakult ki Aj
ka város fahálózata. Pedagógi-

különbnek látszani,, bármi úton- 
módon. Akár vallási eszközökkel 
is. Voltaképpen még az Istent is 
szeretnénk befogni a magunk sze
mélyes és kollektív szekerébe. S 
úgy is nézünk ki...

Ritka kiválóság volt a bibliai Dá
vid: nemzeti hős, győztes hadvezér, 
dinasztiaalapító király, költők sőt 
próféta. Mégis csúnyán bukott: el
szerette egyik kiváló katonatisztjé
nek a feleségét, s hogy ennek kö
vetkezményeit eltussolja, tett róla, 
hogy a félj hősi halott legyen. De 
amikor szembe kellett néznie ön
magával, megtört. Bűnbánó kö
nyörgésének talán legmélyebb 
mondata így hangzott: „Egyedül te
ellened vétkeztem.” Azaz: mintegy 
mindent összegezve s tulajdonkép
pen a bennünk is lakozó Isten ellen 
vétünk bármi bűnnel, s ez alapvető 
önrombolás, élettorzítás.

A  Kereszt óta mégsem a bűn a 
főtéma, hanem a megváltás, az 
örömhír: az Istent és felebarátot 
szerető életre való felszabadítás.

Dr. Bodrog Miklós

ai munkásságáért Apáczai Csere 
János-díjban részesült Temetése 
1996. június 1-jén volt az ^jkai te
metőben. Ravatalánál a Kossuth 
iskola pedagógusai álltak díszőr
séget és mindegyik 1-1 szál szegfű
vel adózott az elhunyt emlékének, 
a jelenlegi igazgató elismerő sza
vakkal méltatta az elhunyt kiváló 
szervező és nevelő több évtizedes 
munkásságát, példaképnek állítva 
azt az utódok elé. Az egyházi szol
gálatot Győr Sándor ajkai lelkész 
végezte. IKor 15,1 alapján hirdette 
a vigasztalás igéjét.

Dr. P. L.

A VASÁRNAP IGÉJE
A LELEPLEZŐ PÁRBESZÉDEK 
Lk 9,57-62

Az Evangéliumokat olvasva, 
megfigyelhetjük, hogy azok az em
berek, akik párbeszédet folytatnak 

I Jézussal, soha nem azt a választ 
kapják, amit várnak! Ez nem csu
pán az evangéliumi történetekre 
jellemző, hanem napjainkban is 

i így történik.
Bizonyára nagyon sokan beszél

gettek Jézussal, amikor kétezer év- 
• vei ezelőtt Palesztina vidékét járta. 

Azok a párbeszédek, amelyek be
lekerültek az evangéliumokba, 
egyértelműen megmutatják, hogy 
mennyire félreértelmezték Jézust 

■ az emberek. Manapság sem törté
nik ez másképpen!

Lukács evangélista három em- 
. berrel történő párbeszédet fűz egy 
’ csokorba. Olyan emberekről van 
- szó, akik hajlandóak Jézust követ

ni, illetve megismerni Isten Orszá
gának titkait. A nagy vacsoráról 
szóló példázat éppen ennek a há
rom párbeszédnek az ellentéte. 
Ott mindent megtesznek a meghí- 

, vottak, csak ne kelljen elmenniük 
a lakomára. így tehát mindent 
megtesznek, csak ne kelljen Jézust 
megismerniük. Ok menekülnek Is
ten Országának titka elől. Ez a há
rom ember pedig elindul Jézus kö
vetésére, de teljesen felkészületle
nül. Vajon a három közül melyik
ben ismerek magamra?

Az első önként jelentkezik. 
Mentek az úton és valaki azt 
mondta Jézusnak: „Követlek, akár- 
hova mégy!” Egy külső szemlélő
nek olyan fantasztikus lehet a ta
nítványokat látni. Akik ott vannak 
Jézus mellett éjjel-nappal. A tanít- 
ványság kísértéseinek harcát vi
szont nehéz megharcolni. Ez nem 
mindig látható. Sokszor az emberi 
lélek mélyén történik mindez. Jé
zus nagyon könnyen elgondolko
dásra készteti ezt az embert. ,A z  
Emberfiának nincs hová a fejét le
hajtania.” Nagyon sok lemondás
sal jár Jézus követése. Ezt pedig 
vállalni kell. Nem olvasunk többet 
erről az emberről. A világban di
cséretes, ha valaki önként jelent
kezik egy bizonyos feladatra, Isten 
dolgaival kapcsolatban viszont 
meg kell várni, amíg ő szólít meg 
engem!

A második embert viszont már 
megszólítja Jézus. Elfogadja a 
meghívást, de nem találjuk meg 
nála azt a feltétel nélküli követést, 
ami például Máté elhívásánál 
megtörtént. Alkudozásba akar be
lemenni. Itt megvan a megszólítás, 
az elfogadás, de a háttérben ott 
van, hogy ő akar feltételt támasz
tani Jézusnak. Tálán ismerős az 
ilyen kezdetű mondat a jézusi 
megszólításra a mi életünkben is: 
I Uram, engedd meg, hogy előbb el
menjek és... ”

A harmadik párbeszéd a máso
dik folytatása, amelyben Jézus vá
lasza is elhangzik. „Aki az eke szar
vára teszi a kezét és hátratekint, 
nem alkalmas az Isten országára. ” 
A  Krisztust követő élet legna
gyobb éllensége, ha a régi életem
ből néhány dolgot megpróbálok 
átcsempészni a Jézussal való kö
zösségbe. Ez az a bizonyos hátra- 
tekintés. A z ilyen ember nem al
kalmas az Isten országára. Néha 
érdemes megvizsgálni az élete
met, hogy miket csempésztem be 
az óemberemből a Jézussal való 
közösségembe.

Megfigyelve ezt a három párbe
szédet, nekem is el kell gondol
kodnom azon, hogy a Jézushoz va
ló közeledésem melyikhez hason
lít. Vajon azt a választ kapom-e Jé
zustól, amit várok, vagy O ismét le 
akar engem leplezni...

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK
Uram, várom a Te megszólításodat 

Ne én jelentkezzek, hanem Te hívj el 
követésedre, hogy szolgálatodnak élve 
önzetlenül hirdethessem másoknak 
Országod titkait, amelyeket az én éle
temben is megtapasztalhattam! Ámen.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 5. VA
SÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. A 
délelőtti istentisztelet oltári igéje: lPt 
2,9-10; az igehirdetés alapigéje: Lk 
9,57-62.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

július 6., szombat: Missziótörténet 
július 7., vasárnap: Fabiny Tamás 

áhítata
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 

19.

Értesítjük Olvasóinkat, hogy az 
Evangélikus Országos Könyvtár (1085 
Budapest, Üllői út 24.) augusztusban 
zárva lesz. Az Evangélikus Teológiai 
Akadémia Könyvtára (1147 Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3.) július 8-tól szeptem
ber 30-ig. lesz zárva, építési munkák mi
att. Olvasóink megértését kérjük.

BÉR
Evangélizációs hét lesz a gyülekezet

ben július 7-14. között, minden este 7 
órakor, Zimányi József református lel
kész szolgálatával. Az érdeklődőket 
szeretettel várják.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén július 14-én, vasárnap 
du. 4 órakor a pesthidegkúti reformá
tus templomban (II. Hidegkúti út 64.) 
dr. Pásztor Jánosné, a Református Nő
szövetség elnöknője -  mint szemtanú 
és résztvevő -  tart előadást: „A  Női Vi
lágkonferencia Kínában” címmel.

Veresegyházán, a református temp
lomban július 13-án, szombaton este 8 
órakor Ferdinand Kiinda (Pozsony) or
gonái.

Evangelizációs Csendeshétre várjuk 
NAGYVELEGRE, kedves, felnőtt test
véreinket. Az Evangelizációs hét veze
tő igéje, gondolata: „Jézus Krisztus 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” 

Időpontja: 1996. aug. 12-től 18-ig. 
Elhelyezés: a nagyvelegi kastélyban. 
Költsége: 5500,- Ft. Jelentkezési ha
táridő: 1996. július 15. Jelentkezéskor, 
előlegként kérünk feladni 2500,- Ft-ot. 
Cím: Cserági István, Nagyveleg 8065 
Kossuth u. 17.

SZÜLETÉS
Pünkösd ünnepén részesült a ke- 

resztségben Veress István és Bálint 
Krisztina első gyermekük Jónás, ami
kor Tóth Sándor nyug. lelkész hirdette 
Isten Igéjét. A gyülekezet örvendezés
sel köszöntötte a lelkészházaspárt és 
szeretteit e drága ajándékért. „Az egy 
LÉLEK által mindnyájan egy testté ke- 
reszteltettünk.” IKor 12,13.

HALÁLOZÁS
Idős Csonka Sándorné, Sallai Esz

ter életének 76. évében elhunyt. Teme
tése június 12-én az ászári temetőben 
volt. Ravatalánál Lábossá Lajos 
püspökhelyettes hirdette Isten vigasz
taló üzenetét. „Én már meghalok, de Is
ten veletek lesz" lMóz 48,21. Elhunyt 
testvérünkben Csonkáné Szabó Mag
da bokodi lelkész szeretteivel együtt 
anyósát gyászolja.

Szeretettel hívom és várom idei nyárra és 
jövőre Balatonfenyvesen, csendes helyen, 
parthoz kb. 300 m-re, üzletek, telefon köze
lében 2 szobás (6 férőhelyes) vülába azokat, 
akiknek lelkűkben több van, mint zsebük
ben. Tel: (93) 320-870.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrboltyán, 
Rákóczi út ÍI9. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522

A KÖZELJÖVŐBEN MAGYAR NYELVEN IS 
MEGJELENIK

Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába 
(Einführung in die Pastoralpsycholögié) című könyve.
A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül 
A könyv bolti ára 1980 Ft.
Lelkészek, hitoktatók, teológus hallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a 

kiadótól rendelik meg, kedvezményesen 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz 
Előjegyzését a következő címre küldheti be:
ASTRA, Siófok, Pf. 177. 8601
Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvétellel postázzuk

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. július 7.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szüas Atti
la; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 
11. (úrv.) Balicza Iván; du. 7 dr. Zsigmondy 
Árpád; n., Modort u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, U., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, in., 
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csll- 
Inghegy, ín., Mátyás kir. u. 31. de. 10.; Óbu
da, UL, Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint 
László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. 
de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter; du. 6. Zászkaliczky Pé
ter; v n ., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. dr. Muntag Andomé; 
Vili., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
Vni., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIU., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vgjda P. u. 
33. de. fél 10. Fhbiny lám  ás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Thmásy Thmás; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csepregi 
András; du. 6. Fodor Viktor; XI Németvölgyi 
út 138. de. 9. Fodor Viktor; Budagyöngye, 
XH., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XH., Thrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) Kő- 
szeghy Thmás; du. fél 7. Urbán Eszter; Xm ., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
Xffl., Frangepán u. 43. de. 8. ilj. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Thmásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 
10. Thmásy Thmás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, 
XV,Régi Fóti út 73. (nagytemplom) 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., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; 
Rákoscsaba, XVU., Péceli út 146. de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., 
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; 
Rákosliget, XVD., Gázon Gy. u. de. 11. (úrv.) 
Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) 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, XIX., Hungária út 37. 
de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepeg 
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

Balatonakali (templom) de. fél 10.; Bala
tonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; Bala- 
tonboglár (ref. templom) de. 9.; Balaton- 
fenyves (ref. templom) du. 6.; Balatonfúred 
(ref. fehér templom) du. 6; Balatonlelle (ref. 
imaház) de. tél 11.; Balatonszárszó de. 12. 
(német); Felsődörgicse de. 11.; Fonyód 
(prot. templom) du. 4.; Hévíz de. 10.; Keszt
hely (ref. templom) de. fél 12.; Mencshely 
de. 11.; Nemesleányfalu du. 2.; Siófok de. fél 
10. (német) és de. 11 (magyar); Szentantalfa 
de. 10.; Zamárdi (imaház) Aracli u. du. 4.; 
Zánka de. 9.

Digitális orgonáink vélauláka U , 
kategóriájában világelső k u g s a n r t l  bővült, 

melyek a t ő * I  bitas technológia ás a  4 ávssáaa- 
das atgaaaápitásl tapasztalat ‘- ‘á'kináeáhlll 

születtek.
A hagyományáé mcgbiskaláoág bmIIcU 

eUepőrizhrtő kasai ivAsmiciákkal, egyedi szolgál- 
másukkal ÚL hadvezmánv— lh»U d U r t n M t a  

váljak érdeklődőinket a k«Ji—a In*..— ..,  
Orgoaagyár magyarországi kápvisdetáa: 

Speed-ci Kft.
lő t t  Budapest, Irányi a. 17. ÜL 1. 

______ Ib U to  IHB-7ŐŐ. vas» llü ü -ltt.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI

HATODIK VASÁRNAP

O R S Z Á G O S
E V A N G É L IK U S

H E T IL A P ARA: 35 FT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ezért hát akik tapasztaljuk
Isten irgalmasságát, 

bocsássunk m eg szívesen  testvéreinknek,
akik m egbántottak

Luther

A TARTALOMBÓL
A KISPESTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

EZEREGYSZÁZ ÉV MÁSFÉL ÓRÁBAN

PARANCS ÉS AJÁNDÉK

A város jövője és a gyülekezet jövője
Rétság kis város Nógrád megyében, a főforgalmú 2-es út mentén. Fiatal 

város, de igyekszik megkapaszkodni és a gazdasági kérdésekben erőteljesen 
munkálni jövőjét. Ebben a kis városban eddig nem volt a maroknyi evangé- 
likusságnak temploma. A  régi iskolájukat most a törvény alapján kapták 
vissza, és azonnal készen voltak a tervvel: imaházat alakítunk ebben az épü
letben. A  főúton álló épület ízléses külsővel és új funkciójának megfelelő bel
ső elrendezéssel, bejáratánál díszkapuval várta június 22-én, szombaton dél
után a vendégeket. A z imaház szentelésére érkezett D. Szebik Imre püspök is 
feleségével.

A DICSŐSÉG EGYEDÜL
T a n é v z á ró  a  T eo ló g ia i A k a d é m iá n

Évről évre nagy eseménye egyházunknak a Teológiai Akadémia tanévzá
rója. Mostanában különösen, amikor mindenki azt lesi, vajon hányán tesz
nek végszigorlatot? Enyhül-e a lelkészhiány valamennyire? Június 21-én dél
után megtelt a zuglói templom a hálát adó gyülekezettel, mert összességében 
soha nem látott sereg vehette át végbizonyítványát a rektor kezéből Tizenhár
mán végeztek most V  év után, mint lelkészjelöltek, hárman a nappali hittan
tanári szakon, negyvenhármán pedig a levelező hittantanári szakon.

A gyülekezet felügyelője Dobis 
János mondta el, hogy a század ele
jén épült iskolát most kapták vissza, 
és nagy belső erő és tűz támadt a 
hívek szívében, és nagy lelkesedés
sel vállalták a helyreállítást és átala
kítást. Kevés volt a pénzük, de a 
helyreállítás félmilliós költségét 
mégis nagyobbrészt saját erejükből 
teremtették elő. Igen sok volt a fizi
kai munkavégzés. A 150 fős kis gyü
lekezet nem önálló, Bánkhoz tarto
zik, Németh László segédlelkész 
gondozza, aki örömmel állt a lelke- 
sedők élére és megszületett az 
eredmény, amelynek ezen a napon 
nemcsak a helyiek, de a szomszéd 
gyülekezetek -  elsősorban Bánk, de 
Nógrád, Felsőpetény, Legénd -  
tagjai is együtt örültek.

Az istentisztelet liturgiájában 
Kalácska Béla esperes és Németh 
László helyi lelkész segédkezett. A 
püspök igehirdetésének textusát 
Mt 7,7.10-11 verseiből vette. Arra 
figyelmeztetett, hogy ezt az alkal

mat Urunknak köszönjük meg, de 
nem feledkezünk el azokról sem, 
akik sokat tettek azért, hogy itt ez 
a kis gyülekezet meggyökeresedett 
és kiteljesedhetett. Glatz Sándor, 
Koch Sámuel, Kiss Sámuel és 
Bondor Sándor levitatanítók vol
tak, akik iskolai munkájuk mellett 
igehirdetéssel is szolgáltak közöt
tük, közben a háború idején Nagy 
Lajos református lelkész -  aki itt

telepedett le akkor -  gondozta 
őket.

Az ige a kérő imádságra buzdít. 
Érdekes, hogy sokan az imádságot 
passzív dolognak tartják, Jézus pe
dig aktív képekkel jellemzi azt. 
Kérni, keresni, zörgetni az életben 
gyakran szoktunk. Csak az nem te
szi, aki úgy gondolja, miénk a vi
lág, azt tesszük, amit akarunk.

Van-e válasz az imádságra? 
Négyféle választ mondhatunk: Is
ten igennel felel -  másként felel, 
mint ahogy kértük - , később vála
szol, nem azonnal -  vagy nem fe
lel, és ezt is alázattal el kell fogad
nunk. Az ének és a liturgia mellett 
szólaljon meg szüntelenül az 
imádság is ebben a hajlékban.

Kalácska Béla esperes a gyüleke
zet spirituális növekedését kívánta 
köszöntésében. Köszöntött még 
Záborszky Csaba szügyi lelkész és 
Szókéné Bakay Beatrix nógrádi se
gédlelkész a szomszédok nevében. 
Supitzer Géza plébános a helyi kato
likusok üdvözletét hozta. Gresina Ist
ván polgármester örömmel számolt 
be a város eredményeiről, jelezvén, 
hogy Rétság nem lefelé megy, egy el
nyert pályázat alapján japán beruhá
zás munkái folynak. A lelkiekben va
ló gazdagodást köszönte. Dobisz Já
nos bánki felügyelő a két gyülekezet 
összetartozását emelte ki, Bánszky 
Pál helyi gondnok pedig köszönetét 
mondott és a jövőbe vetett remény
ségüket, terveiket jelezte.

Nógrádban is az történik, ami 
számos vidéki település esetében. 
A falvakból egyre inkább a váro

sokba települnek az 
emberek. Ennek a 
városnak is így van 
jövője, és a környező 
evangélikus falvak
ból költözhetnek be 
emberek ide. Jó, 
hogy ezzel az ima
házzal „megvetette 
lábát” a városban az 
evangélikus gyüle
kezet, és ezzel segíti 
a jövő reményteljes 
alakulását.

tszm

Istentisztelettel kezdődött, 
melyen dr. Cserháti Sándor pro
fesszor hirdette az igét Jn 21,18 
skk. versei alapján. Húsvét után 
jön felénk a Feltámadott, beszél 
velünk és új irányt ad életünk
nek. Most sem töri el a megre
pedt nádat, újra talpra állít. Jézus 
számára ismerős a jövő, hatalmá
ban van a mi jövőnk. Nem az élet 
tartama, de a tartalma a döntő. 
Azt kéri: légy szabaddá a szá

momra! Vajon követjük-e abban, 
amit vár tőlünk?

Dr. Reuss András rektor mond
ta el ezután jelentését. „A hon
foglalás 1100 éves évfordulóján 
el kellene azon gondolkodnunk, 
mi is a magyarság, a magyar nép, 
a magyar nemzet sajátossága? 
Sokat, sokféleképpen lehetne er
ről beszélni. Két alapvető vonás 
bizonyára kiemelkedne e néze
tek forgatagából. A megfigyelők 
egyrészt feltehetően utalnának a 
magyarok büszkeségére, más
részt a magyarok borúlátására... 
Az Akadémia életéről szóló je
lentést mindkét szempontból elő 
lehetne adni. Egyrészt lelkes 
büszkeséggel: az Evangélikus 
Teológiai Akadémia a felsőokta
tási törvény és az országgyűlés ál
tal elismert egyetemi rangú in
tézmény. Másrészt kijózanító 
kedvetlenséggel: de az egyik leg
kisebb egyetemnek tekintett in
tézmény... nem szeretném, ha je 
lentésemből a jelenlévők akár di
csekvést, akár panaszkodást hal
lanának kicsendülni.”

Elvégeztük munkánkat. Tíz fő
állású és 3 részfoglalkoztatású 
oktató, 19 óraadó működött köz
re a kereken 130 nappali és 70 le
velező hallgató képzésében.

Az Akadémia működése anya
gilag lehetséges volt, minden tá
mogatást megkaptunk. Országos 
egyházunk is tekintettel volt 
ránk: birtokba vehettük a tető té
ri új helyiségeket -  ez több, mint 
15 milliós beruházás volt. Szólt a 
gyülekezetek támogatásáról is, 
mely a teológusok passiós és más 
szolgálatával és a szupplikációval 
kapcsolatosan realizálódott. 180 
gyülekezetben volt szupplikáció, 
12 gyülekezetben teológusnap, 
összesen 3,1 millió forint volt az 
adomány.

Külön szólt a jelentés a tanév 
folyamán létrehozott Gyakorlati 
Intézet munkájáról, melynek ve
zetésével az Egyetemi Tanács 
Szabóné Mátrai Marianna lel
készt bízta meg. Erre az intézetre 
különösen nagy munka vár a hit
tantanár, képzésben és a 6 évTe 
kiterjesztett lelkészképzés tanul
mányi rendjében.

A  tanárok itthon és nemzetkö
zi konferenciákon vettek részt, 
tartottak előadást, megjelentek 
publikációik. Pozsonyban közös 
teológiai konferenciát tartottunk 
szlovák hallgatókkal és tanárok
kal, látogatáson voltunk Neuen- 
dettelsauban az Augustana 
Hochschuléban és a bécsi evan
gélikus teológiai fakultás 175. 
éves jubileumán. Külön öröm, 
hogy az „Evangélikus középisko
lák a történelmi Magyarorszá
gon” című kiállításnak Akadémi
ánk lehet a házigazdája. (Ez a 
nyári szünet után az őszi hóna
pokban újra megtekinthető lesz.)

Az egyik magyar sajátosságot 
követve ennyit lehet büszkélked
ni. Lehet beszélni a másik szerint 
a nehézségekről, a problémákról,
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hibákról és vereségeinkről. Ha 
komolyan vesszük és őszinték va
gyunk, nem biztos, hogy ez rövi- 
debb lenne.

„Ne kövessük egyik utat sem, 
se a büszkélkedést, se az aláza
toskodást, hanem tegyük azt, ami 
a Magnificat Luther általi értel
mezésében Mária magatartása 
volt: nem dicsekszik méltó voltá
val, se pedig méltatlanságával, 
hanem csak azzal, hogy Isten rá
tekintett, ami végtelen jóság és 
kegyelem jele... Ha pedig a ha
talmas és irgalmas Isten rátekint 
valakire, azzal nagy dolgok tör
ténnek. Ugyanis -  mondja Lu
ther -  „működő hatalom ez, ál
landó tevékenység, amely szünte
lenül lendületben van és munkál
kodik. M ert az Isten nem pihen, 
szüntelen munkálkodik. Akadé
miánk elmúlt tanévére tekintve, 
magyaros büszkeség és magyaros 
borúlátás lehetőségei között nem 
tekintjük semminek az eredmé
nyeket, nem utasítjuk el a dicsé
retet, csak nem magunknak kö
veteljük „ezt a nagyon is drága, 
nemes dolgot, hanem adjuk ezt 
annak, akit a mennyben megil
let” -  fejezte be jelentését a rek
tor.

Az ünnepi ülés hagyományos 
része volt az 50 és 60 éve végzett 
lelkészek köszöntése. Az ötvene
sek közül jelen voltak: Bókkon 
Lajos, Garami Lajos, Horváth Jó
zsef és dr. Selmeczi János, a hatva
nasok között megjelent: Máris 
István, Nagy Tibor, Tóth Sándor 
és Zámolyi Gyula. Nevükben dr. 
Selmeczi János mondott köszö
netét, és emlékezett a szolgálat
ban megtett útjukra.

A  most végzett teológusok 
nevében Lábossá György beszélt 
arról, hogy miként alkottak kö
zösséget, noha sok „egyéniség” 
volt közöttük, vitatkoztak, de 
nem volt gyűlölködés, frater- 
nitást alkottak. Woschitz Nóra a 
végzős hittantanárok nevében 
jelezte: 47-en vátjuk, hogy 

m unkába állhas
sunk.

Dr. H arm ati 
Béla püspök sze
rint az apostoli 
egyház csodáját 
élhettük meg. 
R á m u t a t o t t ,  
hogy régen és 
most végzettek 
számára egyfor
m án Jézus az 
alapkő. S ha ma 
nagyobb is a sza
badság, de a fele
lősség is még na
gyobb!

A  T e o ló g ia i  A k a d é m ia  v é g z e t t  h a l lg a tó i

LELKÉSZJELÖLTEK:
Andorka Eszter, Budapest 
Bácsiné Vilmos Andrea, 
Dunaegyháza
Bátovszky Gábor, Budapest 
Beke Mátyás, Szeged 
Bolla Zsuzsanna, 
Kazincbarcika 
Gregersen Lábossá György, 
Tatabánya 
Haga Éva, Barcs 
Hegedűs Attila, Veszprém 
Herzog Csaba, Budapest 
Kelemen Péter, Budapest 
Péter Attila, Fancsal 
Smidéliusz Gábor, Nagykáta 
Szabados Regina, Tolna 
Hibán József, 
Mosonmagyaróvár

HITTANTANÁROK:
F. Béndek Katalin, Budapest 
Kendek K. Tünde, Budapest 
Szabó Zsolt, Gyenesdiás

A HITTANTANÁRI ÉS 
HITOKTATÓI LEVELEZŐ 

TAGOZATON VÉGZETTEK 
NÉVSORA:

Abafly Zoltán, Budapest 
Bencze Andrásné, Székesfehérvár 
Benis József, Bakonycsernye 
Binder Edit, Paks 
Bíró Éva, Budapest 
Bolemányi Judit, Kiskőrös 
Borbás Zoltán, Várpalota 
Bozorády Zsuzsanna, Nyíregyháza 
Czibulyáné Osztrozics Katalin, 
Balassagyarmat

Cser Ákos, Tatabánya 
Dr. Fazekas Andrásné, 
Mezőberény
Dr. Foltinné Antal Klára, Péteri 
Garai József, Ajka 
Gyura Ágnes, Salgótaiján 
Gyurik Katalin, Kondoros 
Halmosi Mária, Balassagyarmat 
Horváth Mária, Pécel 
Honthegyi Zsolt, Monor 
Hugyecz Jánosné, Patvarc 
Janecskóné Surányi Hajnalka, 
Budapest
Janurikné Csonka Erika, Szarvas 
Kissné dr. Molnár Edit, 
Kecskemét
Kohutné Drenyovszky Magdolna, 
Mezőberény
Korbei Ágnes, Kondoros 
Kovácsné Galó Éva, Békéscsaba 
Kustráné Balázs Mónika, 
Tápiószentmárton

Lángné Fánczy Gyöngyi, 
Budapest
László Csabáné Dóczy Ildikó, 
Dunakeszi
Lieszkovszky Judit, Osagárd 
Lovas Zsuzsanna, Törökbálint 
Lukácsi Erika, Budapest 
N. Mikó Veronika, Győr 
Révész Józsefné, Orosháza 
Somogyi Éva, Celldömölk 
Szabó Andor, Szeged (metodista) 
Szabó Andorne Papp Klára, 
Szeged (metodista)
Szöllősiné György Anikó, 
Budapest 
Szűcs Gábor, Pápa 
Szvák Györgyné, Balassagyarmat 
Szvitek Róbert, Bakonycsernye 
Varga Erika, Uraiújfalu 
Végvári Támásné Varga 
Krisztina, Székesfehérvár 
Woschitz Nóra, Budapest

Az Akadémia tanári kara a tanévzárón
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127. ZSOLTÁR

Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők.
Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáznak rá az őrök.
Hiába keltek korán,
és feküsztök későn:
fáradsággal szerzett kenyeret esztek.
De akit az Úr szeret,
a n n a k  álmában is ad eleget.

ISTEN PARANCSOLATAI

Hetedik parancsolat: „Ne lopj!”

1. A két virágkertész
V á m s u n k  végén, túl a vasúti síneken, a temető mellett 

él két virágkertész. Egymás mellett van a földjük. Egész 
évben szorgalmasan dolgoztak. A piactér tele volt virága
ikkal minden piaci napon. Főszezonjuk azonban az ősz 
volt. Az idén is lázasan készültek halottak napjára. Ezen 
a napon, mint tudjátok, a temetők megtelnek emberek
kel. Mindenki virágot vásárol szeretteinek sírjára. Ilyen
kor kapja meg igazi jutalmát a két virágkertész is egész 
évi szorgalmas munkájáért. Dolgoztak is serényen még az 
utolsó napon is. Rengeteg cserepes és kiültetett szép fe
hér krizantémja volt mindkettőnek. Vigyáztak is rá, mint 
a szemük fényére.

Október 30-án este párás, nehéz köd szállt le a városra. 
„Jól van, ez kell nekünk -  mondogatták egymásnak 

ha ilyen nagy a köd, nem kell félni éjszakai fagytól. Nagy 
munkát megtakarítunk, nem kell behordani a cserepes 
virágokat és nem kell jobban letakarni a virágágyakat.” 

Le is feküdtek nyugodtan. Éjjel azonban az egyik valami 
neszre ébredt. Kijött a házból, mert azt hitte, hogy valaki 
lopja a virágokat. Nem talált senkit, ellenben meglepetve 
látta, hogy a köd teljesen felszállt, gyönyörű csillagvilágos 
éjszaka van. Hűha -  mondta magában -  ebből hajnalra 
nagy fagy lesz! Azonnal felkeltette családját. Az egyik siet
ve hordta be a cserepes virágokat, a többi gyékényszőnye
gekkel és szalmával takarta be a virágágyásokat.

Érezhetően lehűlt a levegő, de nem történt semmi baj, 
mert egy óra alatt készen lettek. A család vissza is feküdt, 
a kertész még egyszer körülnézett, rendben van-e min
den. Közben észrevette, hogy a szomszéd virágai még 
ugyanúgy vannak, mint este.

Átmegyek, szólok neki -  gondolta -, nehogy elfagyjon 
avirága. Neki is indult, de egyszer csak megtorpant.

-  Ejnye, mi lenne, ha nem szólnék neki? Elvégre, mi
ért nem vigyáz ő is? Tehetnék arról, ha elfagynának virá
gai? Nem vagyok köteles helyette is őrködni! Nem én 
lennék a hibás, hanem ő. És ha... és ha elfagyna a virág, 
ez azt jelentené,, hogy holnap kevesebb krizantém lenne 
a temető előtt. És ha kevesebb a virág, az emberek kap
kodnák az enyéimet, és én többet kérhetnék értük. Úgy 
is van, nem szólok neki.

Nem is szólt. És úgy történt minden, ahogyan tervezte. 
Másnap reggelre a szomszéd virágai rozsdabarnán kóka- 
doztak a fagytól. Egész évi munkája kárba veszett. Ő pedig 
majdnem kétszer annyi pénzt kapott az eladott virágokért. 

*_
Gyerekek, mit gondoltok, lopott ez az ember? Ugye 

nem? Hiszen nem vett el a másiktól semmit. Igaz, nem 
volt szép tőle, hogy nyerészkedési vágyból nem segített a 
másikon és megkárosította őt. Ebben hibát követett el. 
De lopni nem lopott.

Azonban hallgassátok csak meg, mit mond Luther 
Márton a hetedik parancsolat magyarázatában: „...fele
barátunk javait el ne vegyük... hanem segítsük neki meg
tartani és keresetét javítani.”

Látjátok, így is lehet vétkezni a hetedik parancsolat el
len. Mi vajon még soha nem károsítottunk meg így sen
kit?

2. A  fagylalt
Iskoláskoromban történt. Kinn gyönyörű szépen sütött 

a májusi nap. A megújuló szép zöld ruhába öltöző termé
szet nagyokat lélegzett. Mi bent görnyedtünk az osztály
ban, pedig úgy szerettünk volna kinn lenni az udvaron. 
Hát hogyne, hiszen fogalmazási óra volt és ráadásul dol
gozatírás -  tintával! Titokzatos kezek azonban jó előre 
üressé varázsoltak minden tintásüveget. Még a szekrény
ben lévő nagy üveg is üresen ásítozott.

-  Hurrá! mégsem lesz dolgozatírás!
Korai volt azonban az örömünk. A jó öreg Gulyás ta

nító bácsin akinek az volt a szokása, hogy hetenként 
egy fakanalat vert szét a rendetlenkedőkön (szegény fele
sége soha nem tudta, hová tűnnek el az ő fakanalai) -  
nem lehetett kifogni. Kihívta magához Bajor Misit, aki a 
tintafelelős volt osztályunkban, előbb eltört rajta egy fa
kanalat, azután odaadott neki 2 pengőt:

-  Szaladj át a papírkereskedésbe, töltesd meg a nagy
üveget. Siess. Egyik lábad ott legyen, másik itt. De vi
gyázz magadra, mikor átmész a villamossínen!

Misi vigyázott is, be is vásárolt. Egy pengő 10 fillért fi
zetett a tintáért. Éppen át akart menni az iskola felé a sí
neken, mikor észrevette, hogy a papírkereskedés mellet
ti cukrászda kirakatában nagy betűkkel ki van írva: Fagy
lalt van! Misi szájában összefutott a nyál. Megjelent idén 
először a fagylalt!

-  De jó volna egyet nyalni!
Nagy volt a kísértés Misinél, és ő nem is tudott ellent- 

állni. Igaz, hogy nem volt pénze, de itt van a tanító bácsi 
90 fillérje. Tíz fillérért kap egy tölcsér jó vaníliafagylaltot. 
Legfeljebb azt fogja mondani a tanító bácsinak, hogy 
1 pengő 20 fillér volt a tinta. Különben is, ő úgyis meg
kapja ezt a pénzt az államtól. Az államnak pedig mit szá-' 
mit az a 10 fillér! Ennyit megérdemel ő is a fáradságáért, 
vagy ha másért nem -  hát fájdalomdíjképpen.

Ilyen gondolatok forogtak Misi fejében. Ez az utolsó 
érv végleg döntött -  eléggé sajgott még hozzá a tenyere 
és a következő percben Misi már sietve nyalta a fagylal
tot. Mire az iskola elé ért, már a tölcsért harapdálta. Pár 
perc múlva már a többiekkel együtt izzadt és írta szorgal
masan a dolgozatot.

*

Azóta sem tudta meg Misi esetét a fagylalttal senki. 
Senki? Hát Isten? Ugye, hogy Ő tud róla. És bár azt le
hetne hinni, Misi nem károsított meg senkit, hiszen elszá
molt a pénzzel, mégiscsak az a helyzet, hogy a hetedik pa
rancsolatot ő sem tartotta meg.

J.G.

A gyermekrovat készítői s táb ján ak  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi u. 359.

M egforgatott tá lentum ok
Az evangélikus keresztyénség nem Lutherrel, hanem 

Jézus Krisztussal kezdődik, ezért: az egyháznak a refor
mációt megelőző történetét is sajátunknak valljuk; a 
millecentenárium kapcsán külön gondoljunk erre.

Már a reformáció szükségességének irányába muta
tott hazánkban:

a) hazánknak Rómával szembeni, viszonylagos, füg
getlenebb helyzete -  főként I. Mátyás idejében;

b) a középkori egyház állapota;
c) a hazai humanisták tevékenysége;
d) a valláserkölcsi megújhodásra vágyódás;
e) a tisztább, evangéliumi tanokat hirdető, kisebb fe

lekezetek (valdensek, husziták);
f)  a német reformáció közvetlen hatása (a királyi ud

var, magyar követek, diákok, kereskedők, bányászok, I. 
Ferdinánd német katonái...).

*

A  reformáció a maga korában hazánkban a lakos
ságnak szinte az egészét hódította meg, és inkább 
Kelet-Nyugat feszültségévé vált, jelezve egyúttal Róma 
befolyásának hatékonyságát is, a korabeli társadalmi
politikai helyzet összefüggésében. Szellemesen mutat rá 
M  o lt er K á ro ly  író, hogy egyre nyugatabbra lépve, 
hogyan „klerikalizálódnak” a helyek Brassó mellett 
még „Keresztyén havas” van, majd K án torjánosi köz
ség, Pap tamási, M árokpapi, azután már a püspökök 
jönnek: P üspökfürdő, B iharpüspöki, P ü sp ö k la 
dány, és-átugorva az Alföldet -  Érsekújvár, E r s e k -  
vadkert, végül: Pápa.

A  reformáció: hazai talajon -  nemzeti üggyé vált! 
Végeredményben: D é va i  B i ró  M á t y á s o k ,  
S z t á r a y  M i h á l y o k ,  B o r n e m i s z a  P é t e re k ,  
S z e g e d i  Kis  I s t v á n o k  szolgálatán keresztül terjedt 
el, és hatotta át a társadalmat. A  magyar prédikátorok 
voltak azok, akik „iszákjukban a Bibliával népet men
tettek” (Kodolányi J.).

A ki vesti magának a fáradságot, és végigpásztáz az

egyház- és irodalomtörténetek névjegyzékein, joggal elál- 
mélkodik az evangélikus nevek sokaságán, repertoárján, 
a művelődés hömpölygésén! Ez az áradás ragadta ma
gával a művelődés, a kultúra, a tudomány összes ágait! 
Joga van egy népnek (és persze, az ország területén élő, 
minden nemzetiségnek is!) teljes lelki-szellemi fegyver
zetben, saját nyelvén és szokása szerint gyönyörködni hi
tében!

A  prédikátorok lendületes munkája mellett, tisztelettel 
kell gondolnunk az „oskolamesterekre”, a paticsfalú 
„tanodák”, kollégiumok munkásaira, a hittel ötvözött 
műveltség terjesztőire, a városi magisztrátusok nagy ha
talmú tagjaira, lelkes, bőkezűen adakozó patrónusok, 
mecénások sokaságára, és végül, de nem utolsósorban -  
magára, a népre: a városi polgárságra, iparosokra, kéz
művesekre, kereskedőkre, bányászokra, deákokra, majd 
pedig a jobbágyfalvak lakóira, akikben olthatatlanul 
égett a reformáció tüze! Ezt a tüzet teljes mélységében 
sem az ellenreformáció, sem pedig a racionalizmus nem 
tudta kioltani.

Inkább csak jelzésszerűen, a teljesség igénye nélkül 
említünk meg néhányat egyházunk kiemelkedő szemé
lyiségei közül, akik az élet valamelyik területén kiemel
kedőt alkottak

L e l k é s z i  szolgálat ,  i r o d a l o m :  Sztáray Mi
hály, Bornemisza Péter, Krmann Dániel, Bél Mátyás, 
Rát Mátyás, Wallaszky Pál, Kis János, Székács József, 
Győri Vilmos, Csengey Gusztáv, Járosi Andor...

Fi lo zó f i a ,  bö lc se l e t :  Vajda Péter, Böhm  
Károly...

Nye lvésze t ,  népraj z:  Hunfalvy Pál, Melich Já
nos, Moravcsik Gyula...

O rvo s tu d o m á n y :  Balassa János...
Mezőgazdaság:  Tessedik Sámuel, Áchim L. 

András...
N eve/és, pedagó gia :  Háberem Jonatán, 

Háberern Jonatánná Liedemann Róza, Wilim János,

Szívhangok
Jón 1 ,1 -16

rugalmas földközi-tengeri hajóúttal kezdődik Jónás 
próféta története. Megtörténhetett volna akár vala
melyik mai utazási irodával és annak pórul járt utasai
val, azzal a különbséggel, hogy ebben a történetben 
maga az ügyfél is hibásnak érzi magát. Mivel olyan 
korban élünk, amikor a társadalom tagjai minden ed
diginél mozgékonyabbak, és ez alól az evangélikus 
fiatalok sem kivételek, talán a mi számunkra is szol
gálhat tanulsággal Jónás esete.

Első kérdésként felmerül a „hová”. Remélhetőleg 
ezt nem csupán az érdeklődési körünk és pénztárcánk 
vastagsága dönti el, hanem Istennek is van beleszólá
sa. Tüdőm, nem könnyű Isten akaratát megtudni ez 
ügyijén. Gyenesdiás vagy az Égei-tenger? Párizs, vagy 
a szülőfalum? Egyiket sem fogom szó szerint megta
lálni a Bibliában. Viszont, aki igazán hittel és biza
lommal imádkozik és olvassa az Igét, annak számára 
Isten akarata egyre világosabban ki fog rajzolódni, 
ebben a kérdésben is. Mint ahogyan Jónás számára is 
kirajzolódott, az más kérdés, hogy ő ezzel tudatosan 
szembeszállt, mert ezt is meg lehet tenni.

Ninive vagy Thrsís? -  volt az első kérdés. És a má
sodik: prédikálni, vagy menekülni? Bárhová is me
gyek, vajon mit fogok tenni? Nem arra gondolok, 
hogy dolgozok, tanulok, vagy pihenek-e, hanem arra, 
hogy ezek közül bármelyiket hogyan teszem? Prédi
kálok vagy menekülök? Lefordítva: Krisztus követe
ként akarok járni, vagy megfeledkezem erről? Esetleg 
készakarva szembeszegülök ezzel a küldetéssel? Ezek 
a kérdések csak az életem irányvonalát határozzák 
meg, de azt, hogy mindezt hogyan váltom aprópénzre 
életem óráiban, perceiben, azt meg kell tanulnom. Az 
Igeolvasás, Igehallgatás és imádság útján kell megta
nulnom Istentől.

A hajón aztán, amelyen Jónás utazik, bár nem 
szokványos körülmények között, szokványos kérdé

sek hangzanak el: honnan jössz, mit csinálsz. Idegen 
helyen járva, ismeretlen emberek között hányszor el
mondjuk mi is ezeket! Nyilván minden kornak meg
van a maga fontossági sorrendje, hogy így elsőre az 
ember mit mond el magáról. Manapság a hitünkről 
nem szoktunk ismerkedéskor beszélni. S itt van előt
tünk a példa: Jónás pontosan az ellenkezőjét tette an
nak amit Isten kívánt tőle, és mégis, amikor kérdőre 
vonják őt, akkor bizonyságot tesz. Megvallja az 
ÚRba, a mindenség alkotójába vetett hitét. Akárhová 
megyünk emberekkel találkozva lehetőségünk van 
erre nekünk is. Főleg, ha egyenesen rákérdeznek a vi
lágnézetünkre bármilyen formában, akkor szinte tál
cán kínálkozik a lehetőség. Hogy lesz-e ennek hatá
sa’ Az már Isten „hatásköre”. S nagyon rokonszenve
sek a hajósok: nem vonnak le messzemenő következ
tetést abból, hogy az ÚR követője hogyan viselkedik. 
Mert Jónás példája egyáltalán nem követendő példa, 
a bizonyságtételtől eltekintve. A hajósok nem Jónás
ra tekintenek, hanem az ÚRra.

Manapság sajnos nem Uyenek a „hajósok . Egy 
„hogy tehettél ilyet?” kérdés után nem fognak Jézus 
Krisztusra tekinteni. Nekünk pedig az a küldetésünk, 
hogy mások tekintetét Jézusra irányítsuk, és erről 
nyáron sem jó elfeledkezni. Nyáron, amikor pedig az 
élet kizökken a normális kerékvágásból. Mi nyáron is 
maradjunk tanítványok, mint ahogyan egy lelkiisme
retes orvos sem megy el tétlenül valaki mellett, aki 
rosszul lett a strandon, arra hivatkozva, hogy ő most 
szabadságon van. Nekünk sincs ilyen értelemben sza
badságunk. Ámen.

Úr Jézus Krisztus! Köszönöm Neked, hogy Te a 
Gecsemáne-kertből nem nyaralni mentél, hanem a 
Golgotára! Add, hogy én is Isten akaratát cseleked
jem, bárhol is vagyok! Ámen.
J Nagy Ervin

Nyár eleji gondolatok
Lapunk ifjúsági rovatát olvasgatom. A nyári tábo

rok pályázati támogatása hosszú lista, majdnem kitöl
ti a teljes rovatot. Vegyes érzések törnek rám. Jóleső 
érzés látni a pezsdülő, elevenedő ifjúsági életet! Más
részt egy kis irigységgel gondolok arra, hogy az én 
zsenge ifjúságom idején korántsem volt ennyi lehető
ség a vakáció értelmes eltöltésére. Bocsássátok meg 
ezt a kis irigykedést egy negyven feletti „ifjúnak”! Tfer- 
mészetesen érzéseimben az öröm a meghatározó, hi
szen gyermekeim révén és személyesen is részese le
hetek a  gazdag nyári ifjúsági programoknak; Érdeklő
déssel böngészem tovább a listát. Mennyi jó ötlet!

Ismét rám tör a múlt idők emléke... Talán titeket is 
érdekel, hogyan is volt ez néhány évtizeddel ezelőtt, 
mondjuk a hatvanas években. Akkoriban az egyház 
nem szervezett, mert nem is szervezhetett táborokat, 
konferenciákat fiatalok számára. A  fiatalok is jobban 
tették -  ez volt a koncepció -, ha a nyarat úttörőtábor
ban, vagy KISZ-építőtáborban töltötték. Ez fontos volt 
a későbbi érvényesüléshez. Mindezek ellenére voltak 
egyházi táborok. Volt egyetlen egy legális konferenciá- 
zó helyünk: a fóti Kántorképző. A kántorképzés égisze 
alatt valójában ifjúsági belmissziói munka folyt itt. 
Hogy milyen áldott szolgálatot végzett ez az intéz
mény, és milyen áldott embere volt Istennek Kiss Já
nos, a „Mandák” gondnoka, azt bizonyára sokan tudjá
tok. Szép volt ez a hőskor, minden egyszerűsége -  hogy 
ne mondjam, primitívsége -  ellenére. (Az épület „vi
zesblokkja” két vízcsapból és egy húzóskútból állt, en
nél tisztálkodott olykor százhúsz fiatal, két héten át!)

Voltak amolyan fű alatti táborok is, melyeket egy
mástól függetlenül, sőt elszigetelten különböző ifjúsá-

Schedius Lajos, Teleki Józsefié Róth Johanna, Veres 
Pálné Beniczky Hermin, Péterfy Sándor, Tavassy Lajos, 
Schneller István...

B o t a n i k a ,  n ö v é n y t a n ,  o r n i t o ló g i a :  
Kalchbrenner Károly, Hazslinszky Frigyes, Petényi János 
Salamon, Herman Ottó...

I r o d a l o m :  Rimay János, Petrőczy Kata Szidónia, 
Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor, Bajza József, Mikszáth 
Kálmán, Gyóni Géza, Reményik Sándor, Torkos Lász
ló, Szalatnai Rezső...

T ö r t é n e t t u d o m á n y :  Zsilinszky Mihály, Payr 
Sándor, Kovács Sándor, Mályusz Elemér. .

F es té sze t :  Benczúr Gyula, Rudnay Gyula...
P o l i t i k a ,  h a d t u d o m á n y : DessewffyArisztid...
P o l i t i k a :  Kossuth Lajos, Zsedényi Ede, Bajcsy - 

Zsilinszky Endre, Zsedényi Béla...
É p í t é s z e t :  Schulek Frigyes, Sándy Gyula...
K ö z g a z d a s á g :  Berzeviczy Gergely...

*

Néhány, rövid következtetés a jelenre.
1. Számarányunkhoz viszonyítva, az elmúlt évszáza

dokban egyházunk „szürke állománya”: minőséget 
adott—egyháznak, társadalomnak, népnek („Magyaror
szágon az evangélikus egyház = az intelligencia egyhá
za!” -  Ravasz L.).

2. Mindig többet tudtunk adni a „köznek” annál, 
mint amit emberektől kaptunk; a „külső muníció” álta
lában kevés volt!

3. Egyházunk viszontagságos múltja -  benne a tehet
séges egyháztagok felelősséggel „megforgatott talentu- 
műI ” -  a fete*1 nemzedéket egyrészt múltunk még alapo
sabb, részletesebb megismerésére, másrészt pedig Isten 
és egyházunk iránti hűségben, a személyiség teljes kibon
takoztatására, és az egyéni adottságokkal, képességekkel 
történő áldozatos szolgálatra serkenti! Ezen a téren is 
súlyos a családi otthonok és az egyházi iskolák felelőssé
ge!

A  kapott talentumokat könnyelműség és felelőtlenség 
a földbe elásni! (Mt 25,14-30).

B.B.

gi csoportok szerveztek, több-kevesebb rendszeresség
gel. Eme tiltott tevékenység helyszíne valamilyen ma
gánnyaraló vagy sátorozásra alkalmas telek volt. Ha 
akadt egy agilis -  rebellis -  lelkész, vagy ifjúsági tag, és 
sikerült néhány négyzetmétert a sátrak számára bizto
sítani, már csak a pénzügyi kérdést kellett megoldani. 
E téren akkoriban semmilyen külső támogatásra nem 
számíthattunk, de azért volt megoldás. Falumban, 
Nagytarcsán, többféle pénzkereseti lehetőség is ren
delkezésre állt. A legjövedelmezőbb az aratás idejére 
szervezett tűzőrség volt. Ez a háromműszakos munka 
biztos bevételt jelentett, és olykor még izgalmas is volt. 
A templom tornyából figyeltük a környéket. Egy alka
lommal félrevertük a harangot, mert tüzet észleltünk 
a látóhatáron -  de „csak” a gödöllői erdő égett, ami 
már nem tartozott a mi hatáskörünkbe.

A másik jó pénzforrás a „magánszektorban” adó
dott. A parókiának szép gyümölcsös kertje volt. A pi
acon értékesített gyümölcs bevételéből futotta a tábo
rozás költségeire is. Az árut pénzzé tenni azonban 
nem volt könnyű: korai felkelés, piaci helykeresés, 
harc a konkurenciával, az árut fitymáló megjegyzések 
elviselése, egész napos mosolygás a vevőkre... stb.

Ez a piaci kép jutott eszembe, amíg az ifjúsági tá
borok listáján legeltetem szemeimet. Piac az egész vi
lág -  gondoltam Shakespeare után kissé szabadon.
H7PTI O nior*r»n ami c+on/4 ami

amit mi, evangélikusok képviselünk. Lássuk az árut - 
mit kínálnak a nyári ifjúsági táborok?

A legszínesebb választékot természetesen a Szélró
zsa Találkozó kínálja, mely Váralján július 24-27. kö
zött kerül megrendezésre. Komoly- és könnyűzene 
színjátszás, sport és a lehetőségek piaca csábítja az ér
deklődőket.
__ Ma már aligha van egyházmegye, melynek terüle

tén ne működne egy vagy több zenei tábor. A 
kismányoki fúvóstábomak már hagyományai vannak 
Akad a kínálatban hittanos csendeshét, konfirmáció 
előkészítő tábor, testvérgyülekezeti tábor és Ten-Sinj 
csendeshét... Nagyon örvendetes ez az árubőség! A 
gyenesi, szárszói és piliscsabai táborokról még nem is 
szóltunk, és nem említettük az EKE-táborokat sem 
Felmerül a millecentenáriumi kérdés: Mondd, te mi1 
választanál? Különös paradoxon: amíg a hatvana: 
években az egyetlen tábor megszervezése volt a gond 
ma a sokból való választás okoz fejtörést.

Mitől függ az, hogy végül hol köt ki egy fiatal? Bi
zonyára meghatározó a földrajzi helyzet, a saját gyű 
lekezeti, illetve egyházmegyei tábor előnyt élvez 
Nem mellékes a tartalom, a tábor lelkülete sem -  a j( 
táborokat az ország minden részéből fölkeresik. Na
gyon fontos a jó szervezés is. A jól előkészített é: 
megfelelően reklámozott programok vonzóbbak.

Végül a financiális kérdések ma sem elhanyagolha 
tóak -  az olcsóbb portéka hamarabb talál vevőre.

Legyen szabad még egy nagyon fontos szemponto 
említenem, amiről talán gyakran megfeledkezünk: A 
VALÓS LELKI SZÜKSÉGLÉT! A piaci hasonlat 
hoz visszatérve azt mondanám, hogy az ízes, élvezete: 
gyümölcsök mellett a vitaminokat és fontos nyomele 
meket tartalmazó zöldségfélékre is gondot kell fordí 
tanunk. Mit értek valós lelki szükségleten? AZ EG* 
SZÜKSÉGEST, amire Jézus e szavakkal hívja fe 
Nikodémus figyelmét: „Szükség néktek újonnan szü 
letnetek” (Jn 3,7).

Értsük jól! A többi sem felesleges, de egy a szüksé
ges! Ha ezt az egyet nem fogadjuk el, a többi is lassar 
izet-szmét veszti. A vitaminhiányos ember életéber 
alapvető élettani problémák keletkeznek, jóllehet na 
P°*üa ™egeszi kalóriaszükségletének többszörösét.

A táborok listáját mérlegelve a kínálatban találha 
tunk „edesseget” és „vitaminokat”, „hangos-heteket’ 
és „csendes-heteket”. Jól van ez így! Mégis, vigyáz- 
zunk arra -  táborszervezők és résztvevők - , hogy a ki 
nálatbol soha ne hiányozzon az EGY SZÜKSÉGES!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, vidám, él 
menyekben gazdag, lélekben elmélyült táborozási 
mindnyájunknak!

G yűri G ábor



BUDAPESTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK

9. A kispesti evangélikus templom

Története

A kispesti evangélikus egyház 
Masznyi Sámuel állami tanító kez
deményezésére 1894-ben, a buda
pesti magyar egyház fiókegyháza
ként alakult meg. Az első istentisz
teletet 1895-ben tartották a Fő ut
cai állami elemi iskolában. A gyü
lekezet lelkileg, és a hívek áldozat- 
készsége következtében anyagilag 
is szépen fejlődött. 1901-ben kap
tak földet a községtől templom, 
papiak és kántoriak építésére. Az

egyházközség 1907-ben önállósult 
és missziói lelkészi állomássá, 
majd 1922-ben önálló anyaegyház
zá alakult. 1918-ban az állami is
kolákban betiltották az evangéli
kus istentiszteleteket, így az ott
hontalanná vált gyülekezet előtt a 
református testvéregyház nyitotta 
meg kapuit. A templom alapkövét 
1924. június 9-én tették le, a Sándy 
Gyula tervei alapján elkészült épü
letet Raffay Sándor püspök 1927. 
május 22-én szentelte fel.

1936-ban Sándy Gyula tervei 
szerint kifestették a templomot. A 
háborúban komoly sérüléseket 
szenvedett épületet 1948-ig hozták 
rendbe. 1984-ben külsőleg reno
válták.

Leírása

Sándy Gyula, legtöbb (különö
sen Pest környéki) evangélikus 
templomunk építője e művének 
stílusában és díszítésében is a ma
gyaros jelleget hangsúlyozza. A to
ronyoromzaton végigfutó, és a 
homlokzati oldalon emelkedő két 
kis kör alapú lépcsőházrészen is 
megjelenő pártázatos díszek a fel
vidéki reneszánszban oly kedvelt 
fallezárásokra emlékeztetnek. 
Szép a torony sokablakos torony

háza. Az egyszerű falak síkját 
lizénák tagolják. Az eperszínű 
sgraffito technikával készült díszí
tés magyaros mintái a torony 
oromzata alatti falterületen az ab
lakok mellett, illetve körülötte je
lennek meg. A bástyák, tornyok 
váijellege az Erős várat szimboli
zálja.

A főbejárat a karzat alatti kis 
kápolnán át vezet a téglalap alap
rajzú belső térbe. A négyszögű 
szentélyt a templomtértől félkörös 
diadalív választja el, ugyanazzal a 
sgraffito díszítéssel, ami az épület 
külső részén fut végig. Az oltár
kép, Farádi Veres Iza műve, a 
Getsemáne kertjében imádkozó Jé
zust ábrázolja.

A templom teljes berendezése 
eredeti, 1927-ből származik.

Dávid király bizonyságtétele Is
ten házáról: „Bizony elrejt engem az 
ő hajlékába a veszedelem napján”. 
Zsolt 27,5

Kovács Mária

Ezeregyszáz év másfél órában
Jubileumi ünnepséget szervezett 

a bakonycsemyei gyülekezet. Ennyi 
a hír, egy mondatban. De ha egy 
gazdag tartalmú napról csak ennyit 
jegyeznénk meg, akkor az olvasók 
maradnának sokkal szegényebbek.

Már az év elején felvetődött egy 
presbiteri ülésen, hogy az idei esz
tendőben gyülekezetünknek több 
jubileuma is van. 1726,1786,1816, 
1946 -  mind hatossal végződő év
számok, s ezek az évek gyülekeze
tünk életében jelentős állomást je
lentettek. Az ünnep megtartására 
.a legalkalmasabb dátumnak május 
12-e, Rogate vasárnapja tűnt.
1 ‘'így sok szervezés és imádság 
közben értünk -  rohanva -  a kitű
zött naphoz.

Az ünnepnek ezt a címet adtuk: 
Krisztus gyűjt össze minket, hisz az 
ünnepünkre vendégeket is hív
tunk. Már délelőtt megérkezett az 
érsekújvári gyülekezet 40 fős kül
döttsége, Janka Uhlikova lelkész 
vezetésével, s a délelőtti istentisz
teletünkön együtt örültünk annak, 
hogy a Krisztussal való közösség, 
az Istennel való kapcsolat egymás
hoz is odafordít.

A  délutáni ünnepélyünkön 
nemzetünk, egyházunk, gyüleke
zetünk és községünk jubileumait 
„csokorba szedve” adtunk hálát Is
ten történelmi viharok között is 
megtartó szeretetéért.

Az ünnepély Kiss István érsekúj
vári kántor orgonaszolgálatával 
kezdődött, s a köszöntő után elő

ször Túrmezei Erzsébet „Szánd 
meg Isten a magyart” című versé
vel -  amit Dénes Tamás konfir
mandus mondott el -  emlékeztünk 
meg az ezerszáz éves múltunkról. 
Szintén egy vers -  id. Harmati Bé
la: Luther című verse -  segített ab
ban, hogy Luther Márton halálá
nak évfordulóján a reformáto
runkról is megemlékezzünk. Ezt 
követően pedig Janka Uhlikova 
szlovák nyelvű áhítata következett.

Az igére figyelés után egyház- 
községünk három jelentős állomá
sáról emlékeztünk meg.úgy, hogy a 
történelmi események felidézését 
egy-egy költemény is segítette. A 
gyülekezet 1726-ban, tehát éppen 
270 éve alakult. A  kezdeti esemé
nyeket, a felvidékről érkezett lu
theránus telepesek küzdelmét és 
gyülekezetalapítását Szabó János a 
gyülekezet másodfelügyelője -  az 
ünnepség szervezője -  elevenítette 
fel, majd Jánosi Lászlóné Simek 
Valéria presbiter -  az alkalomhoz 
illő versét mondta el. A közöttünk 
lévő érsekújvári fiatalok lendüle
tes énekekkel szolgáltak.

Jelenlegi templomunkat 1786 
Rogate vasárnapján szentelték fel. 
A  történelmi eseményeket Fidrich 
Pál ismertette, majd Nochta Tamás 
konfirmandus szavalt a templom
ról. Templomunk tornya 1816-ban 
épült -  180 éve. A történelmi ese
ményeket Szkok Mihály felolvasá
sa révén ismerhettük meg s ehhez 
a jubileumhoz kapcsolódott

Kaviczki Agnes hittanos versmon
dása: Harangok hívnak...

Ezen az ünnepünkön a szlo
vák-magyar lakosságcsere 50. év
fordulójáról sem feledkeztünk 
meg. A történelmi eseményeket és 
a statisztikai adatokat Tamási 
Ferencné olvasta fel.

A délután egyik legmeghatóbb 
része volt: az 50 éves jubiláló kon
firmandusok -  akik annak idején 
hatvannyolcán voltak, s közülük 
negyvennégyen most is együtt le
hettek -  köszöntése. Varsányi Zol
tán konfirmandus, akinek a nagy
mamája is a jubilálok között ült, 
saját maga írta meg a köszöntő 
versét. N em csaka nagymama sze
mében jelentek meg a megható- 
dottság könnycseppjei.’ A  jtlbilálók 
nevében Dreska Mihály presbiter 
mondta el a konfirmációjukat is 
felelevenítő s hűségre bátorító sza
vait. Majd Dénes Mihály konfir
mandus szavalt. Tamási Ferenc 
szájharmonikán kísérte a Velem 
vándorol utamon Jézus kezdetű 
éneket. A szlovák liturgikus dal
lammal csendült fel a Miatyánk és 
a Himnusz eléneklésével ért véget 
templomi ünnepségünk. A temp
lomudvar és a gyülekezeti terem 
azonban még sokáig hangos ma
radt. A helyi nemzetiségi közösség 
gondoskodott a vendéglátásról. 
Együtt örültünk és egymásnak is 
örültünk ezen a délutánon, s átél
tük azt, hogy a történelemben 
megtartó Isten ma is össze tud 
gyűjteni szétszéledt közösségeket 
Krisztus szeretetével.

Ifi. Bence Imre

MIT KAPTAM PILÁTUSON KERESZTÜL?
II. rész: A pogány helytartó -  Aki nem olyan volt, mint a zsidók

Pilátus nem tartozott a zsidó nép közé. Azon a környéken 
ő idegen volt, egy megszálló hatalom, a Római Birodalom 
képviselője. Es mint ilyen, teljesen eltért a rábízott nép men
talitásától. Más kultúrával rendelkezett, más vallásosság jel
lemezte, más jogrend szerint járt el, és sok mindenben más
képp látta a dolgokat. Számára a zsidóság egy primitív nem
zet, a zsidók számára pedig ő volt a „pogány . A pogány, aki 
nem Izrael Istenét tiszteli; a pogány, akinek semmi keresni
valója sincs itt, az ősök földjén, amely ráadásul az „ígéret 
földje” is. Pilátus egy betolakodó, egy elnyomó, egy nemkí
vánatos személy, akit emiatt nem szerettek a zsidók; de mi
vel nagy hatalma volt, kénytelenek voltak hozzáfordulni és 
rábízni magukat.

De nem szeretném a politika vonalára tereim a mondani
valómat. Nem akarok beszélni arról, hogy a megszállás és az 
abból következő kapcsolatok milyenek voltak akkor, Pilátus 
idejében, sem pedig hogy a mi történelmünkben hogy jelent
kezett mindez. Pedig nagy a hasonlóság a zsidóság sorsa és a 
magyarok története között. Károli Gáspár igehirdetései szá
mos párhuzamot hoznak fel. A zsidóknak ott volt például 
Asszíria, Perzsia, Róma; de nekünk is a tatár, a torok, s 
Károli óta még sokan mások: osztrákok, németek, oroszok. 
De a politika helyett inkább a vallásosságról essen szó. Va
jon a zsidók és Pilátus kapcsolata nem hasonlít egy kicsit a 
keresztyének és a magukat Jézus-követőnek nem tartok vi
szonyához? , .... .

Gyakran érzem azt, mi keresztyének nem szeretjük azo
kat, akik nem olyanok, mint mi. Pedig az lenne a feladatunk, 
hogy odamenjünk az ilyen emberekhez, és megmutassuk ne
kik: van egy igazi út! Mi viszont elhatároljuk magunkat tő
lük, nem akarunk közösködni velük, noha tudjuk, hogy Jé
zus követése megkívánja egymás emberbaráti kezelését, a 
misszió lehetőségét, az odafördulást másokhoz. Vegyük ész
té: ez a magatartás nem krisztusi, nem keresztyén. Mi, akik 
jó keresztyénnek hisszük magunkat, emberbaráti szeretet
nélkül hogy tudunk meglenni? . 1 1 1

Közben pedig némely „pogány1; igazabb és jobb keresz
tyén, Krisztus-követő, mint mi. Mint ahogy Pilátus a maga 
pogányságával különb volt a zsidóknál. Neki a Biro  ̂a om 
törvényes6 rendjét kellett képviselnie és érvényesítenie egy 
vadidegen helyen, egy más kultúrkörben. így pogány létére

a zsidók csak hozzá fordulhattak, ha például halálos bün
tetést akartak végrehajtani; tőle, a „hatóság”-tól kellett en
gedélyt kérni. Pogányként tiszteletben tartotta a zsidó szoká
sokat: erre utal a híres kézmosása, amivel ártatlanságát bizo
nyíthatja a nép előtt. Emberségből a zsidó ünnepen szokás 
szerint szabadon bocsátott egy foglyot. Amikor pedig zsidók 
mentek hozzá, mivel tudta, hogy zsidó ember nem léphet be 
egy pogány házába, mert tisztátalanná lesz; még ezt is meg
értette, és kiment eléjük, a háza elé.

De a Jézushoz való viszonyában is más volt, mint a zsidók, 
nemcsak az emberség kérdésében. Pogányként is jobban 
megértette Jézust, mint azok. És bizony ma is sok „pogány” 
van, akinek élete inkább krisztusibb, mint sok keresztyéné; 
aki annak mondja magát, de nem az. Tfetteik keresz- 
tyéniebbek sokszor: például Mahatma Gandhi, aki nem ke
resztyénként is sok „hívőt” megelőzött, és nagyon közel állt 
ahhoz, hogy Jézust teljesen megértse. Egy helyütt ő azt 
mondja: Ha a keresztyén a nap 24 órájában keresztyén len
ne, ő is azzá válna. Mi ez, ha nem jogos kritika!

Emberséges volt Pilátus is, noha tudjuk róla, hogy nagyon 
keménykezucn bánt a néppel, és inkább csak a Bibliánk fes
ti őt ilyen szépre, hiszen a történelem elmarasztalja. Ez a Pi
látus kiadatta a megfeszített és meghalt Krisztus testét 
Arimátiai Józsefnek, noha megtagadhatta volna a kérését, 
és Jézusra ugyanaz a sors várt volna, mint a többi 
keresztreszegezettre.

Éz az ember rá tudott csodálkozni Jézus valójára. Nem
csak akkor, amikor megtudta, hogy milyen hamar meghalt a 
kereszten, hiszen a felszegezettek sokkal tovább szoktak 
szenvedni. Erre még megvan a válasz: Jézust a büntetés-vég
rehajtás előtt nagyon megkínozták és megkorbácsolták. De 
ő mar előbb is csodálkozott Krisztuson: ez volt az ő reagálá
sa Jézus isteni valóságára: nem nagyon értette meg, de 
annyira igen, hogy tisztelni tudja viselkedéséért.

Mit kaptam Pilátuson keresztül? Azt, hogy nekünk ke
resztyéneknek kellene egy kis toleranciát, emberséget tanul
nunk. El kell gondolkodni azon, vajon mennyire csak mond
juk magunkat keresztyénnek, vagy tényleg egész valónkkal 
azok vagyunk? Mi még képesek vagyunk rácsodálkozni Jé
zus Urunkra?

Gabnai Sándor

Evangélikus Élet 1996. július 14.

A pesti egyházmegye közgyűlése
Az egyházmegyei közgyűlés 

nem csupán megszokott évi beszá
molás volt, mert letelt a tisztségvi
selők ciklusa és már előzőleg a 
gyülekezetek újraválasztották az 
egyházmegye elnökségét: Szirmai 
Zoltán esperest és Pintér Győző 
egyházmegyei felügyelőt. A köz
gyűlés megerősítette őket hivata
lukban, újra iktatásra nem volt 
szükség.

Pintér Győző felügyelő terjesz
tett elő jelentést az elmúlt hat év
ről, mivel ő ezt az időt végig szol
gálta ebben a tisztségében. Min
denre kiterjedő jelentéséből két 
eredményt emelhetünk ki: az 
egyik, hogy a nyilvántartott lélek- 
szám nőtt a lelkészi hivatalok nyil
vántartása szerint, a másik, hogy a

gyülekezetek nagy része önfenn
tartó, nem szorul segélyekre a na
pi feladatok tekintetében. Nehéz 
kérdésként vetette fel azt, hogy va
jon a törvény betartását ki és ho
gyan kérheti számon?

Szirmai Zoltán csupán másfél 
éve vette vissza az esperesi szolgá
latot, Bolla Árpád külföldre távo
zása után. Ezért jelentése inkább 
tematikus volt. Arról szólt, hogy 
vajon tudjuk-e, milyen lélek van 
bennünk? Isten Lelkének munká
ja nem lehet összefüggésben rend
szerváltozásokkal. Megtalálható 
némi megfáradás, talpra kellene 
állnunk. Ebben pedig az erő, sze
retet és józanság Lelke lehet segít
ségünk.

A közgyűlés megválasztotta az

új tisztségviselőket: Főjegyző: 
Győri János Sámuel és Húsz Ró
bert; jegyző: Kertész Géza és 
Czirbusz Endre; pénztáros: 
Szemerei Zoltán, számvevőszéki 
elnök: Kosa László; jogtanácsos: 
dr. Györgyi Árpád; presbiterek: 
Blatniczky János, Széli Bulcsú, 
Zászkaliczky Péter lelkészi és 
Bátovszky János, Csizmadia Pál és 
Rajt Árpád nem lelkész tagok. 
Pótpresbiterek: Muntagné
Bartucz Judit, Veperdi Zoltán és 
Gryllus Vilmos. Két zsinati pótta
got is választottak Blatniczky Já
nos és Tamásyné Szabó Erzsébet 
személyében. A gyűlésen részt vett 
és köszöntést mondott D. dr. Har
mati Béla püspök is.

T.

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

Parancs és ajándék
A pihenés Isten parancsa (2Móz

20,8-11). Aki agyonhajszolja magát, 
aki megállás nélkül dolgozik, éppen 
úgy megszegi Isten törvényét, mint a tét
len, lusta ember. Márpedig Isten paran
csait nem lehet büntetlenül semmibe 
venni A hamarosan jelentkező testi
lelki kimerültség figyelmeztet arra, hogy 
a pihenést Isten betervezte életünk 
rendjébe, és terveihez nekünk alkal
mazkodni kell.

Istennek ebben a törvényében is fe
dezzük fel életünket védő, ajándékozó 
szeretetét. Isten ajándéka az utazás iz
galma, ismeretlen tájak szépsége, távo
li városok csodás műemlékei a napsu
gár melege, források, tavak, tengerek 
hűsítő vize, jó könyvek élménye, az 
emberi kapcsolatok és a hit elmélyülé
sének lehetősége.

A nyaralás Isten ajándéka. A  divatos 
és ízléstelen panaszkodás helyett (óriási 
a drágaság rossz volt a koszi a szerve
zésről nem is beszélve, az időjárás sem 
kedvezett, az útitársak lehetetlenül vi
selkedtek, fárasztó volt a zsúfolt prog
ram stb.) inkább köszönjük meg Isten
nek, ha részünk lehetett benne, hiszen a 
családi költségvetés hiánya miatt sokan 
kénytelenek lemondani az utazás örö
méről A  pihenésről azonban nem 
szabad lemondani A szeretet fantáziá- 

-  ja segítsen abban, fiogy családunk és a 
magunk számára mégis biztosítsunk 

s "éíorMÖ) Őrorhtétificéi íméi. "ÁMtidetve 
a megszokott életritmust, tervezzünk 
minden napra más és más programot 
Pótoljuk azt, ami hajszolt életünkből 
sokszor kimarad: legyen időnk meghitt

beszélgetésre, vidám tréfálkozásra, kel
lemes esti sétákra... „Két hét együtt és 
egymásért" -  jó nyaralási program.

Akár így, akár úgy tervezzük nyara
lásunkat, ne feledkezzünk meg azok
ról akik ezen a nyáron „utazni” fog
nak, de nem egy kis kikapcsolódásra, 
hanem azért, mert háborús események 
miatt menekülniük keli mert az éhín
ség űzi tovább őket, vagy emberi ke
gyetlenség kényszeríti családjukkal 
együtt ismeretlen tájak felé. Gondol
junk azokra is, akik ezen a nyáron fé
lelemmel csomagolják össze kis bő

röndjüket, mert nem a Balatonra, ha
nem kórházba mennek, s ki tudja, 
mennyi szenvedés vár rájuk, és 
hazatérhetnek-e még egyszer, jussanak 
eszünkbe azok is, akik egyedül élnek és 
nincs senkijük, akinek örömöt szerez
hetnének, akitől örömöt kaphatnának 

Az önző kikapcsolódás nem üdít 
fel. Szép nyaralási terveink is meghiú
sulnak, ha elfelejtjük hogy az igazi fel
üdülés Isten ajándéka (Zsolt 23,3), 
hogy a megfáradtaknak Jézus ad nyu
galmat (Mt 11,28).

Madocsai Miklós

AZ AUSZTRIAI LUTHER MÁRTON SZÖVETSÉG ÜNNEPE
Június 23-án Perchtoidsdorfban tartotta évi ülését az Ausztriai Luther 

Márton Szövetség (MLB). Hellmut Sanier szuperintendens istentiszteleti igehir
detése nyitotta meg az ünnepet, kiemelve, hogy a MLB az az evangélikus szövet
ség, mely az ökumené idejében a diasporákkal való törődést tartja fontos szol
gálatnak. Huszonöt év elnöki szolgálata után búcsúzott el Hans Grossing egy
házfőtanácsos. Peter ScheUenberg D. a MLB erlangeni főtitkára méltatta mun
kásságát, kiemelve, hogy a magyarországi, romániai és szlovákiai szövetségek 
alapításában nagy jelentőségű szervezést folytatott. Megválasztották utódjául 
Fónyad Pál perchtoldsdorfi lelkészt, helyettesének pedig Hans Hubner linzi 
kórházlelkészt. Isten áldja meg szolgálatukat!

Az 1950-ben megalakult ausztriai szövetség az erlangeni központtal 
együttmunkálkodva segítette a kelet- és délkelet-európai testvéregyházakat.

KÖNYVEK SZÉP KÖNYVET SZERETŐKNEK
‘ Megjelent a Hármas Könyv bibliofil kiadó katalógusa: Szántó Tibor tervezi és 
szerkeszti azt az átlagosan 300-350 példányban megjelenő művet, amelyben -  a 
reformkor idején kialakult szokáshoz hasonlóan -  feltüntetik az előfizetők névso
rát és hogy „ez a példány X. Y. részére készült”. A kiadó célja, hogy magas művé
szi és technikai színvonalon bibliofil könyveket készítsen azoknak, akik a műveket 
és kivitelüket egyaránt értékelni tudják. A tervben Ady, Babits, Petőfi, Márai, 
Keresztury, Radnóti, Zelk, Weöres Sándor és Faludy György is szerepel, (z. 1.)

Zsinati feszültségek
A Zsinat 22. ülésszaka igazolta az előzetes várako

zásokat. Azt is mondhatnánk, hogy sajnos, de ez egy
részt nem lenne méltányos a 3. sz. bizottság rendkívül 
színvonalas munkáját, másrészt a jövőbeni változat
lan reménységet tekintve.

Igaz, elsősorban a 3. számú, az egyház szervezeté
vel, annak korszerűsítésével, megújításával foglalko
zó bizottság tagjai élhették meg kudarcként, hogy az 
egyházkerületek számát illetően a Zsinat nem tudott 
dűlőre jutni, egyik változat sem nyert többséget. Az 
élet furcsasága, hogy még egyszerű többséget sem, így 
azután valóban -  sakknyelven szólva -  patthelyzet 
alakult ki. A szavazáskor jelenlévő hatvan zsinati tag 
közül 28-an a jelenlegi két kerületes rendszert támo
gatták, 26-an szavaztak a három kerületes változatra 
és 6-an tartózkodtak. Ez azt jelenti, hogy egyelőre 
marad a jelenlegi helyzet. Az egyelőre kifejezést az 
indokolja, hogy ez a változat is kisebbségben maradt.

Még inkább lényeges, hogy ezt követően a további 
lehetőségeket tisztázó vitában a Zsinat nyolcvan szá
zaléka úgy szavazott, hogy nem helyesli a jelenlegi két 
kerületes beosztást. Nincs ebben ellentmondás. Arról 
van szó, hogy azok többsége is, akik a kérdést eldön
tő, egyébként titkos szavazáskor a két kerület mellett 
voksoltak, nem azért tették ezt, mert helyeslik a jelen
legi, az ötvenes évek elején kialakított egyházkerületi 
struktúrát, hanem azért, mert nem látták úgy, hogy az 
ajánlott három kerületes megoldás megfelelő lenne.

Csaknem hasonló többséggel felhatalmazást kapott 
a 3. számú bizottság arra, hogy folytassa munkáját, kí
séreljen meg újabb változatokat kidolgozni. Ezek kö
zött szerepel a háromszintes egyházszervezet, amely
ben a jelenlegi négy szinttel szemben a gyülekezeti és 
az országos egyházi szint között csak egy közbülső 
lépcső van, feltehetőleg az egyházmegye, de lehet fő
egyházmegye, vagy egyházkerület is, aszerint, hogy a 
javaslattevők milyen egységeket tartanak leghatéko
nyabbnak a működést tekintve. Az ugyanis bizonyos, 
hogy az igazgatási, gazdálkodási, tehát az adminiszt
ratív feladatok java része a gyülekezetekre, illetve az 
Országos Egyházra hárul. Valójában ez indokolja, 
hogy csak egy közbülső szint legyen, hogy a lehető 
leghatékonyabb szolgálat megvalósítását segítse. 
Gondolkodhatunk tizenhat egymázmegyében, a je
lenlegi tervek szerint, de öt-hat főegyházmegyében, 
vagy három-négy egyházkerületben is.

Figyelembe véve, hogy a jelenlegi Zsinat mandátu
ma 1997 júniusában lejár, valószínű, hogy ezt a fel
adatot, az új Zsinati Törvény értelmében azonnal 
megválasztandó következő Zsinat fogja elvégezni. 
Mégsem hiábavaló az előkészítő munka, hiszen ez 
megkönnyíti a ’97 utáni zsinati munkát. Arról nem is 
szólva, hogy a mostani vitában is kiderült, ha a három

kerületes modell többséget kapott volna, bevezetésé
re akkor is csak 2000-2001 körül kerülhetett volna sor 
az átállás feladataira tekintettel. Ez az időpont még 
ezek után is megcélozható, ha őszinte az akarat. 
Amúgy táplálhatja bizakodásunkat az a tény is, hogy 
ez a zsinati ülésszak sem csak a kerületek kérdésében 
elszenvedett kudarcot jelentette. A Zsinat elfogadta 
az egyház háztartásáról és a tájékoztatási eszközök
ről, a sajtóról rendelkező törvényeket.

Uj elem volt a Zsinat munkájában, hogy miután el
vileg egyetértett a szintén a 3. számú bizottság által 
előterjesztett egyházmegyei beosztással, úgy döntött, 
hogy a végső álláspont megszavazása előtt -  erre va
lószínűleg 1997 februárjában kerül sor -  kikéri a ter
vezetről a gyülekezetek véleményét, hiszen az ügy 
mindenkit érint. Az új beosztás is tizenhat egyházme
gyével számol, de úgy, hogy a Csongrád-Szolnoki 
Egyházmegye megszűnik, viszont a Pest Megyei Egy
házmegye kettéoszlik. A Csongrád-Szolnoki Egyház
megyéhez tartozó gyülekezetekről már az októberi 
ülésen kész a Zsinat dönteni, ezt a gyülekezetek érde
kében kérte az egyházmegye felügyelője. Egyébként a 
gyülekezeteknek szeptember 30-ig, az egyházmegyék
nek október 31-ig kell nyilatkozni a tervezetről. Min
den szinten a közgyűlés illetékes dönteni. Vitás eset
ben a felsőbb egyházkormányzati szint dönt, ugyan
csak közgyűlés keretében, léhát a kerületek novem
ber 30-ig, az Országos Egyház december 31-ig. A két 
utóbbi testület csak szükség esetén kell összeüljön.

Kétségkívül az egyházban is nehezen éljük meg a 
pluralizmust, a vélemények, álláspontok különböző
ségét. Az is biztos, hiába szólunk paritásról lelkészek 
és nem lelkészek között, a nem lelkészeknél nincs 
vagy alig van jelentősége a hierarchiának. Azaz fel 
sem merül, hogy egy gyülekezeti presbiter véleménye 
kevésbé esik a latba, ha zsinati atyaként megszólal, 
mint egy magasabb egyházkormányzati szinten meg
választott felügyelő álláspontja. Sajnos a lelkészeknél 
nem ennyire evidencia a fraternitás, ami természete
sen nem zárja ki az elöljárók iránti tiszteletet. De ha 
működnek a múltbeli reflexek, az egzisztenciális félel
mek -  hiszen bármennyire illogikusak ezek ma, egyfe
lől a demokratikus környezet, másfelől a lelkészhiány 
miatt, de felismerhetők - , akkor törvényszerű a meg
torpanás a megújulás útján, az igazság tiszteletét fel
váltja a hierarchia tisztelete, bármennyire indokolat
lan is ez.

Októberben lesz a Zsinat 23. ülésszaka. Jó lenne, 
ha a véleményükkel ellentétes eredmények miatt csa
lódott zsinati tagok nem a lemondás útját választa
nák, hanem segítenék a Zsinat minél sikeresebb befe
jezését. Erre még mindig megvan az esély.

Frenkl Róbert
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így szól az Úr, a te teremtőd: ne fé(j, mert megváltot- 
I talak. neveden szólítottalak, enyém vagy! Ezs 43,1

VASÁRNAP Minden igyekezetetekkel törekedjetek 
I arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igazi ember- 
■ séget, az igazi emberségben ismeretet, a kegyességben I testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden I ember iránti szeretetet! 2Pt 1,5.7 (3Móz 19,18; Mt I 28,16-20; Köm 6,3-11; Zsolt 139,1-24). A hit, az em- I berség, a szeretet testvéreim és minden ember iránt I olyan gyümölcsei életünknek, amelyet megkóstolva I mindenki előtt hiteles lesz keresztyénségünk. Ezek a I gyümölcsök nem teremnek maguktól. Természetesen I Isten végzi el bennünk, de kell, hogy lássa őszinte és 
I igazi törekvésünket. Kívánnunk kell ezeket a gyümöl- 
I csőket. Nem okolhatjuk Istent, ha valakit nem tudunk 
I szeretni. Sokkal becsületesebb dolog bevallani, hogy i nem is akarok igazán mindenkit szeretni, mert ez ke- 
I mény megalázkodással jár. Mihelyt kívánni fogom eze- 
I két az ajándékokat, Isten meg is fogja adni.

HÉTFŐ Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mk 13,13 
I (Ézs 41,10; lMóz 7,1-5.10-22; 8,1-11.20; Mik 3,1-12).
I Melyikünk merné állítani magáról, hogy „én mindvégig 
I kitartok”? Ezt olvasva mindig megriadok. En egy napig 
I sem tudok kitartani, nemhogy egy életen keresztül! Is- I ten az, aki meg tud tartani engem a kezében. Akkor mi 
I az én feladatom? Lazán bennemaradni Isten tenyeré- I ben és hinni, hogy bármi történjék is, Isten gyermeke I vagyok és üdvösségem, bűnbocsánatom van. Ezt a ki- 
I tartást várja tőlünk Isten.

KEDD Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed ' 
I előtt útjaimat! Péld 23,26 (Mk 14,35-36; 2Móz 14,8-31; 

Mik 4,1-10). A legnagyobb dolog, ami emberrel történ
het ezen a földön, hogy szívét Istennek adja. Ez megtör
ténhet egy csendes szobában, vagy egy tömött temp
lomban, ünneplő gyülekezettel körülvéve, vagy 

j csendeshéten, ifjúsági táborban. De ezt a meghitt pilla
natot hétköznapok fogják követni. Folytatódik-e a meg
térésem Jézus követésével? Figyelek-e rá munkaruhá-| 
ban, konyhai kötényben is?
SZERDA Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus feltá

madt a halottak közül! 2Tim 2,8 (Jer 18,14-15; ApCsel 
8,26-39; Mik 4,11-5,3 Mik 4,11-5,4). Nagyon sok kez-
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dő pilóta zuhan le gépével és hal szörnyet azért, mert 
repülés közben nem a műszereire, hanem saját érzései
re figyelt. Minket is hánynak-vetnek az érzelmeink, 
hangulataink, gyakran eltájolódunk és nem a valóságot 
érezzük. A műszer azt mutatja: Jézus feltámadt, él, sze
ret, megbocsát, vezetni akar és hazavár. Ehhez igazodj, 
akármilyen napokat is élsz. Csak ehhez igazodva járhat
juk végig zuhanások nélkül ezt a földi életet.
CSÜTÖRTÖK Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék böl

csességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne 
dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni 
akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy 
én vagyok az Úr. Jer 9,22,23 (2Kor 10,18; Gál 3,26—29; 
Mik 6,1—8). Az ember azzal szokott dicsekedni, amiről 
azt hiszi, hogy az övé. Ha körülményeinkről azt gondol- j 
juk, hogy a mi ügyességünk következménye, ha képes- I 
ségeinkről azt hisszük, hogy a mieink és örökké azok is 1 
maradnak, akkor könnyen elveszíthetjük őket. Isten 
nem tűri, hogy az ajándékaival dicsekedjünk, Őróla pe
dig elfeledkezzünk. Semmi nem a miénk, mindent Tőle 
kapunk. Egyvalami a miénk: Jézus Krisztus, aki nekünk 
adta magát. Őt nem veszíthetjük el, Ővele dicseked
jünk!
PÉNTEK Krisztusban tehát , nincs zsidó, sem görög, 

nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Gál 
3,28 (Ez 28,25; Kol 2,6-13; Mk 3,7-12). Ez az ige gyak
ran kelthet olyan gondolatokat bennünk, hogy Krisztus
ban elveszítjük egyéniségünket, unalmasan egyformák 
leszünk. Ennek a hazug sugallatnak ne higgyünk! Krisz
tusban mindnyájan kibontakozhatunk, az Ő szolgála
tában csiszolódnak és fénylenek képességeink, egyéni 
ajándékaink. Csupán az szűnik meg, ami elválasztana 
egymástól, bőrünk színe, származásunk, rangunk.
SZOMBAT Jézus Krisztus mondja: Nem azért jöttem, 

hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Mk 
2,17 (Jer 4,14; Jel 3,1-6; Mk 3,13-19). Háromféle em
ber létezik: bűnös, aki igaznak tartja magát; bűnös, aki 
bűnösnek tartja magát, és bűnös, aki már megigazult- 
nak tarthatja magát. Te hová tartozol? Mindenképpen 
Jézusnál a helyed.

Bálint Józsefné

A VASÁRNAPIGEJ
) h o g y a n  ö r ö k ö l j ü k  is t e n  o r s z á g á t ?

M t 3 ,5 -1 2

Mi a te neved?
Eleinte csodálkozva láttam 

olyan lemezborítót, melyen hatal
mas betűkkel állt az előadóművész 
neve -  és csak egész apró betűkkel 
a zeneszerző neve. Később megér
tettem, hogy ez üzleti fogás. Aki
nek „neve” van -  annak a neve be
hozza a zenekedvelőt a hangle
mezboltba, a koncertterembe, a 
színházba.

Az élet sok területén (sport, ze
ne, tudomány) látjuk, hogy a csúcs 
pontosan az, hogy valaki eljut oda, 
hogy „neve van”! Ez azt jelenti, 
hogy ismerik, nem kell mindig új
ra bizonyítania kiemelkedő tudá
sát.

A legtöbb ember soha nem jut el 
oda, hogy „neve” legyen, amire felfi
gyelnek. Hűségesen, becsületesen 
végig dolgozza az életét, de csak 
szürke, névtelen közkatonája a tár
sadalomnak. -  Isten világában is 
nagy szerepe van a névnek. Erre utal 
Ézsaiás 43,1 és más helyek, ahol

Isten nevén szólít valakit. A név 
szerinti megszólítás azt jelenti, 
hogy személyes kapcsolatra vágyik 
velünk. De ahogyan megszólít 
minket, amilyen néven nevez, az 
nem biztos, hogy nekünk tetszik 
Mert O úgy szólít meg, hogy feltár
ja a valóságot. Rá akar ébreszteni 
arra, hogy ki vagyok, milyennek lát 
Ő. Sőt lMózes 32,27 még mé
lyebbre visz bennünket. Isten oda 
akar eljuttatni, hogy magam 
mondjam ki, ki vagyok, mi jellem
ző rám, mi a lényegem.

Jákob hiába volt az anyjának 
dédelgetett kedvence, tudomásul 
kellett vennie, hogy Isten szemé
ben Csaló! Éppen mivel Isten sze
rette őt, célja volt vele, ezért ve
zette rá, hogy ő maga mondja ki a 
nevét. Ez volt a döntő pillanat 
Jákob életében, amikor Isten rá
kérdez, mi a te neved? És ő vállal
ja, kimondja, szépítés nélkül: 
Jákob, azaz Csaló!

Mi a neved? Ez a döntő kérdés 
számunkra is. Döntő, hogy erre 
mit felelek. Mennyi energiát fordí
tunk arra, hogy leplezzük, szépít- 
gessük igazi énünket. Pedig a dön
tő fordulat csak akkor következhet 
be, ha igazat tudok adni Isten véle
ményének, és a sok vádaskodás, 
panaszkodás helyett el tudom 
mondani: miattam van a békétlen
ség a családban, éh vagyok az 
anyagias, az irigy, én keverem a 
pletykát a munkahelyemen...

Amikor Isten új nevet akar adni 
nekünk, ez nem kereskedelmi fo
gás, nem reklám -  hanem életkér
dés. Örökélet kérdése! Mert a Bá
rány menyegzőjére a régi nevünk
kel nem mehetünk be. De kevés a 
jó szándék, a fogadkozás. A meg
oldás: Jézus, a Szabadító. ApCsel 
4,12-ben azt olvassuk: nincsen üd
vösség senki másban, mert nem is 
adatott az embernek az ég alatt 
más név, amely által üdvözülhet- 
nének, mint a Jézus neve! A Vele 
való élő kapcsolat, élő barátság.

Gáncs Aladár

Akinek nem szállt a fejébe fennkölt 
szerepe

A jó száz évvel ezelőtti London 
leghíresebb prédikátora volt 
Spurgeon, elsősorban talán szemé
lyes meggyőzőerejével, melyhez 
eredetiség, kedély és talpraesett
ség társult. Éppen ezt akarták pró
bára tenni azok a süvölvények, 
akik egy szabadtéri ifjúsági isten- 
tisztelet előtt összebeszéltek jelen
lévő társaikkal, hogy a menetrend- 
szerű perselyezéskor egy árva pen
nyt sem tesznek a körbejáró papi 
kalapba. Ennekutána vajon mi lesz 
az elmaradhatatlan hálaadó imád
ság?

Némi előkuncogással lesték a 
nagy pillanatot: Spurgeon belesan
dított visszakerült fejfödőjébe, di
agnosztizálta a helyzetet, s nyu
godtan szólt: „Imádkozzunk!” 
Majd feszült csendben elhangzott 
a tömör hálaadás: „Köszönöm ne
ked, Uram, hogy ettől a társaság
tól legalább a kalapomat vissza
kaptam. Ámen.”

A papi hivatás szinte emberfö
lötti; túlzó s részben ellentmondó 
igények is nehezítik betöltését, mi
közben az „égig érő” szerep óriási 
kísértés is, mert többnek képzelhe
ti magát a lelkész, mint ami. Üdítő 
viszont, ha egy nevezetes igehirde
tő nem szédül bele csillámló szere
pébe, önnön lelki nagyságába -  
aminek csalóka voltával nyilván 
tisztában van, s ez az alázat -, és 
így nem rontják meg sikerei, nagy 
elismertsége. Nem lesz belőle 
„maszkéta” (aki aszkétát játszik),

és szerepvesztés nélkül megőrzi 
személyességét, eredetiségét és 
humorát. Az egyéni hitelesség -  ha 
van -  nem szorul bizonyításra, hi
szen légfrissítő a hatása: végre egy 
ember, aki nem „szövegel” és sen
kit sem akar zsebre tenni! Számos 
más hivatásra is alkalmazható 
nagyjából ugyanez a képlet, de fő
ként azokra, amelyeknek eszmei, 
közindulati töltése viszonylag kön
nyen felszállhat valláspótlékszint- 
re.

(Részlet Bodrog Miklós ,Vilmá
ink barlangvilága” című, október
ben megjelent lélektani könyvé
ből.)

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK

Vájta Vilmos: Hitből fakadó 
élet 172,- Ft

Vájta Vilmos: A szeretet ke
resztyén értelmezése

138,-Ft
Dedinszky Gyula: A Biblia nép

rajza 123,- Ft
Gáncs Aladár: 

lángolt
Akinek a szíve 

68 ,-Ft

Csepp a tengerben (evangéli
kus elbeszélők) 82,- Ft

Kaphatók a Sajtóosztály 
könyvesboltjában (VIII., Üllői 
út 24.)

Öt példány rendelése, vétele 
esetén 10%-os engedményt 
adunk.

A KERESZTÉNY ORVOSOK 
MAGYARORSZÁGI 
TÁRSASÁGÁNAK 

ÁLLÁSFOGLALÁSA 
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL

Aggodalommal tapasztaljuk, hogy 
társadalmunkban egyre nagyobb teret 
kap a homoszexualitás. A homoszexu
álisok és pártfogóik nemcsak toleranci
át követelnek, egyenrangra emelik ezt 
a szexuális viselkedésformát a mono
gam heteroszexuálissal. A keresztény 
orvosok állásfoglalása ebben a kérdés
ben a következő.

1. A homoszexualitás az emberi ter
mészet rendjétől eltérő szexuális ma
gatartás.

2. A Biblia, Ó- és Újszövetség tanú
sága szerint Isten előtt utálatos (3Móz 
18,22,3Móz 20,13, Róm 1,26-28, lKor 
6,9—10).

3. Kialakulásáért genetikus vagy 
hormonális eltérések a legritkább eset
ben felelősek, nagy jelentőségűek a 
környezeti hatások.

4. Mivel Isten érdekünkben terem
tett jó rendje elleni lázadás, ezért bűn. 
Isten a bűnt elítéli, a megtérő bűnös
nek Jézus Krisztusban kegyelmet ad.

5. A homoszexuális nemi élet magá
val vonja rossz következményeit az 
egyén (nemi úton terjedő betegségek, 
AIDS, pszichés zavarok), a család, az 
emberi közösségek életében.

6. Még az intim szférájukban ilyen 
szexuális életet élők is nemcsak magu
kért felelnek, de partnerükért és tettük 
továbbgyűrűző hatásáért is. Az ilyen 
embertársaink testi-lelki segítségre 
szorulnak, hogy szabadulhassanak et
től a gyakorlattól és a következményes 
betegségektől. Gyermeknevelés rájuk 
nem bízható.

7. Komolyan kell törekedni a meg
előzésére.

8. Társadalmi elfogadása súlyos ve
szélybe sodorja a még testileg-lelküeg 
éretlen embereket.

9. Oktatásban, médiumokban meg 
kell akadályozni a deviáns szexuális 
magatartásformák propagálását.

10. Reklámozni ken a harmonikus 
családi életet.

Budapest, 1996. június 21.
Dr. Drenyovszky Irén 

a Keresztény Orvosok Magyarországi 
Társaságának elnöke

Keresztelő János feltűnik a Jor
dán folyó partján, és a bűnbánati 
keresztségere szólítja fel az embe
reket. Bizonyára nagy sikere lehe
tett, mert azt olvassuk az Evangé
liumban, hogy „kiment hozzá Jeru
zsálem, egész Júdea, a Jordán egész 
környéke". Fellépésének mondani
valója ugyanaz volt, mint előtte az 
ószövetségi prófétáké. Megtérés
re, Istenhez való odafordulásra 
felszólítani a népet. János vízzel 
keresztelt, miután az emberek 
megvallották bűneiket. Prédiká
ciója mellett valami más is történt. 
Egyrészt a keresztséggel valami 
újat mutatott, másrészt pedig érez
hető volt Annak a közelsége , aki 
utána jön! Azért volt vonzó a pré
dikációja, mert Krisztusról tett bi- 

I zonyságot. Az egész környéket ez
zel vonzotta magához!

Volt egy bizonyos köre a nép
nek, akiket szadduceusoknak és 
farizeusoknak neveztek. Közülük 
is sokan beálltak a keresztséget ké
rők sorába. János ezt látva kifa
kad, mert tudta, hogy az egész éle
tük csak egy látszat-istentisztelet. 
A megtérés méltó gyümölcseit kell 
nekik is teremni, ami nem a másik 
emberre való mutogatásból áll, ha
nem átélve és megélve mindazt, 
amit Istentől kaptak. Ők úgy gon
dolták, hogy rokoni kapcsolatok
ból is lehet örökölni Isten orszá
gát. Pedig jó tisztában lennünk az
zal, hogy a keresztyény reménység 
nem örökölhető! Mindig minden 
kor emberének meg kell harcolnia 
ezt a reménységet, és a hit nemes 
harcát. A zsidó népnek ez. a rétege 
arra hivatkozott, hogy Ábrahám 
utódai közé tartoznak. Az újszö
vetségi Isten népe viszont nem vér 
szerinti leszármazással örökli Isten 
Országát, hanem hit által! így tud 
Isten fiakat támasztani Ábrahám
nak, annak az ősatyának, akinek 
megígérte, hogy annyi utóda lesz, 
mint égen a csillag.

A lelkipásztor előtt is megjele
nik ez a kép, amikor egy temetési 
bejelentésnél ezt hallja: ,v4z el
hunytnak semmi köze nem volt Is
tenhez, templomba sem járt, de a 
nagybátyja pap volt!” Mások hité
ből akarunk üdvösséget szerezni 
saját magunk számára! Ez az, ami 
lehetetlen, ami ellen János is fel
lép kemény és gúnyos szavakkal. 
Rokoni kapcsolatokkal nem érez
hetjük biztonságban magunkat. 
Nekünk személy szerint is szüksé
günk van Istenhez fordulni, hozzá

Ttajtlér Gábor orgonaművész július 
12-én, este 8 órai kezdettel orgona
hangversenyt tart a Mátyás-templom
ban. Műsorán Bach és francia szerzők 
művei szerepelnek.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság Szegeden tartotta évi közgyűlé
sét június 13-án. Ez alkalommal az 
„Emberségért” feliratú kitüntetést ad
ták át dr. Harmati Béla püspöknek. Ki
emelték a börtönmisszió területén vég
zett értékes szolgálatát.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája július 14-én: Imád
kozzunk azért, hogy az elítéltek közül 
minél többen felismerjék az igazi érté
keket és életük valódi célját.

KERESZTELES
Szegedi Gábor és Varga Csilla szü

lők második gyermekét, Dávid, Mátét 
Érden keresztelték meg. Az istentisz
telet igehirdetői szolgálatát és a ke
resztelést Tóth Sándor ny. mezőlaki 
lelkész végezte. „Én vagyok a vüág vi
lágossága, aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem övé az élet világos
sága.” (Jn 8,12)

HALÁLOZÁS
Till Jánosné Meidlinger Teréz, éle

tének 82. évében Ura hívó szavára áp
rilis 18-án békességgel elköltözött az 
élők sorából. Az enyingi gyülekezetnek 
volt hosszú éveken át kántora. Az 
evangélium szellemében eltöltött éle
tét, súlyos betegségéig, az egyházban 
végzett szeretetszolgálat tette széppé 
és teljessé.

térni, és teremni a megtérés gyü
mölcseit. Ennek pedig látszata 
van. Elsősorban nem szavainkban 
látszódik meg Istenhez való tarto
zásunk, hanem cselekedeteinkben. 
Méghozzá olyan cselekedetekben, 
amelyek a megtérés áldott gyü
mölcseit termik.

Jézus eljövetele és mennybeme
netele lehetővé tette, hogy szemé
lyes Istenünk, személyes Megvál
tónk legyen, akivel a vízzel történő 
keresztségünk valóban átformál 
bennünket. Nem szabad bizton
ságban érezni magunkat csupán 
azért,- mert valamikor valahol 
megkereszteltek bennünket! Nem 
a megkeresztelt emberek nagy csa
ládjához tartozunk, hanem Isten 
megelőlegező szeretetet átélt em
berek nagy közösségéhez! Nem 
mindegy tehát, hogy hogyan tekin
tünk a keresztségünkre. Jézus sza
vai szerint ez csak hit által vezet 
üdvösségre!

Történjék meg életünkben az a 
csoda, amely Istentől jön és átfor
mál bennünket, hogy a keresztsé
günk valóban az igaz megtérés fe
lé vezessen minket. Ne csupán 
őseink és rokonaink hite alapján 
próbáljunk Istenhez tartozni, és 
örökölni a minden ember számára 
eltétetett mennyei kincseket!

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK:

Úr Jézus Krisztus! Döbbents rá min
ket, hogy nem őseink, családtagjaink 
és rokonaink hitéből szerzünk üdvös
séget magunknak, hanem saját hitünk 
megharcolása által. Látszódjék meg 
rajtunk, hogy teremjük a megtérés ál
dott gyümölcseit. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 6. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: ApCsel 19,1-7; az igehirde
tés alapigéje: Mt 3,5-12.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán július 15-én, hétfőn 13 .30 óra
kor. Előtte evangélikus korálismerte- 
tés 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

július 13., szombat: Misszió és kom
munikáció -  Ribár János 

július 14., vasárnap: „Elő vízcsep- 
pék” -  Görög Zoltán 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. Július 14.

I Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Hafenschcr Károly; du. 
6. Bozóky Éva; II., Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, n ., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, III., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Csillaghegy, ÜL. Máiyás kir. u. 31. 
de. 10.... Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.
10 Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV, 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de.
11 (úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. 6. dr. 
Hafenscher Károly; VII., Városligeti fasor 
17 de 11. (úrv.) Muntag Andomé; du. 6. 
Muntag Andomé; VIII., Üllői út 24. de. fél
11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 
9. (szlovák) Cselovszlfy Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vm., 
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. Fa
biny Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Thmásy 
Thmásné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.
8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) 
Csepregi András; du. 6. Ferenczy Erzsébet; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Er
zsébet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. Hafenscher Károly; Budahegyvi- 
dék, xn„ Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kő- 
szeghy Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Th
más; du. fél 7. Csonka Géza; XIII., Kassák 
L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; XIH., 
Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; 
XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Th- 
másné; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Th
másy Thmásné; Pestújhely, XV, Templom tér 
de. 10. dr. Rafael József; Rákospalota, XV, 
Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Sza
bó István; 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, XVH., Tes- 
sedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rákos
csaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) dr. 
Selmeczi János; Rákoskeresztúr, XVH., 
Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; 
Rákosliget, XVH. Gázon Gy. u. de. 11. dr. 
Selmeczi János; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentimre, XVHL, Rákóczi út 8. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda
fok, XXU., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá
bor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Badacsony (prot. imaház): de. 9; Balaton- 
aliga: du. 6; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u.
25. ): du. 4; Balatonfenyves: (ref. templom): 
du. 6; Balatonföldvár (Városháza, házasság- 
kötő terem): du. 2; Balatonszárszó (ev. 
templom): du. 3; Balatonszárszó: .(német) 
déli 12; Balatonszemes (Fő u. 34.): du. 2; 
Hévíz: de. 10; Keszthely (ref. templom);, de 
fél 12; Kővágóőrs (ev. templom): de. fél 12; 
Mencshely: de. 11; Nagyvázsony: du. 2; Rév
fülöp (ev. templom): de. 11; Siófok: de. fél 
10 (német), de. 11 (magyar); Szentantalfa: 
de. 10.

I ESEMENYEK
Apróhirdetés

Harang- és toronyóra-villamosítás, 
toronyzene vagy harangozóautomata a

ráadás. Orbán József, 5500 Gyoma- 
endrőd, Bocskai u. 31. Tel.: 66-386-840.

üél O M A N  N  U  S .

A név, amely a 
földkerekség 70 

országában ismert

Digitális orgonáink választéka 
12, kategóriájában világelső 

hangszerrel bővült, melyek a 
18+8 bites technológia és a 4 év
százados orgonaépítési tapasz
talat találkozásából születtek.

A hagyományos megbízhatóság 
mellett ellenőrizhető hazai refe
renciákkal, egyedi szolgáltatás
okkal, új, kedvezményes fizetési 

feltételekkel várjuk érdeklődőink
et a holland Johannus Orgona

gyár magyarországi képviseletén: 
Speed-ex Kft.

1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1  
Tel./Fax: 1180-786 vagy 1180-191

KERESEM Keresztanyámat, szüle
tett Dely Magdolnát. Rég nem tudok 
róla. Szeretnék tőle levelet kapni, vagy 
attól, aki tud róla. Címem: Leskó Irén, 
Magdolna de Glein. Ruiz de Montoya 
2240. — 3300 Posadas -  Argentína.

Speciális egyházi szabóság. Vállalja 
Luther-kabát, oltárterítő előírások sze
rint, mérték utáni elkészítését és javítá
sát. Cím: Tahy László szabómester. 
Műhely: 1078 Budapest, Murányi u. 
57.1. em. 8. Telefon: 137-0354.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangönlő mester

2162 őrboltyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

A közeljövőben magyar nyelven is 
megjelenik

Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába 
(Einführung in die Pastoralpsychologie) 

című könyve.
A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül.

A könyv bolti ára 1980 FL
Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a 
kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz. 

Előjegyzését a következő címre küldheti he:
ASTRA, Siófok, Pf. 117. 8601

Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvéttel postázzuk.

Evangélikus 
_  É let

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:
Fónyszedő Központ Kft.
(960028/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Bőfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vaav 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fr^j!vr® 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton)- 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Ha szabad volna valakit irigyelni a Földön, 
az nem Michelangelo ecsetje, sem Dante 

lángelméje, sem Diderot tudása, 
hanem a hívő hite és nyugalma

P a u l C lo u d e l

A TARTALOMBÓL —
A BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI 

TEMPLOM

ÖT ÉV A SOPRONI EVANGÉLIKUS 
LÍCEUM ÉLETÉBŐL

EGYÜTT NYARAL A CSALÁD
K uno Paju la észt érsek , Kalevi Toiviainen finn püspök, 
M ózes Á rpád  kolozsvári, D. Szebik Im re  püspök.

Bepillantás északi testvéreink egyházainak életébe
A  június végén tartott finn-magyar-észt lelkésztalálkozó programjában 

eleve érdekesnek ígérkezett a különböző országokban élő evangélikus egyhá
zaknak a bemutatkozása. Már eddig is sok mindent tudtunk egymásról, de 
az utóbbi évek politikai és társadalmi változásai az egyházak életében is je
lentős változásokat idéztek elő, s ezért különösen is nagy érdeklődéssel vár
tuk a finn, észt, karjalai és inkeri testvéreink beszámolóját evangélikus egy
házaik életének alakulásáról. Romániából (Erdélyből), Németországból, sőt 
az Észak-Amerikai Egyesült Államokból is voltak magyar evangélikus lelké
szek, akik szintén beszámoltak az országaikban élő evangélikus magyarok 
között végzett egyházi szolgálatról. így igen tarka képet kaphattunk a világ 
különböző részeiben lévő evangélikus testvérek életéről.

Finnország evangélikus 
egyháza

helyzetéről Paavo Kettunen szá
molt be, aki korábban egy évet 
töltött Magyarországon Teológi
ánk ösztöndíjasaként, és jól beszé
li nyelvünket. Elmondta, hogy a 
Finn Evangélikus Egyház helyzete 
az utolsó években lényegében 
nem változott. Az evangélikus 
egyházhoz tartozik ma is a lakos
ságnak közel 86%-a. A megszüle
tett gyermekeknek kb. 87%-át 
megkeresztelik. A  konfirmandu
sok aránya még ennél is több. Az 
egyházból kilépők száma 1994 óta 
lényegesen csökkent, viszont a be
térők száma jelentősen emelke
dett. A gazdasági válság Finnor
szágot sem kerülte el. Az 1993-as 
év végén a munkanélküliek száma 
több mint félmillió volt. Sokak 
számára megszűnt a korábbi jólét. 
Az egyházban is állások csökken
téséről, takarékosságról, egysze
rűsítésről kezdtek beszélni. A  lel
készek száma a finn egyházban ma 
kb. 2000.

A  lelki élet területén első helyen 
áll az istentiszteletek formai és tar
talmi megújítására irányuló törek
vés. A zsinat 1988 óta foglalkozik 
egy finn és svéd nyelvű ágenda és 
új liturgia megalkotásával. Ebben 
a lelkészen és kántoron kívül több 
szerepet kapnak majd a gyülekezet 
munkásai és tagjai. Ezt az új isten- 
tiszteleti rendet 2000 ádventjére 
szeretné a finn egyház bevezetni. 
Az a reménységük, hogy ennek a 
bevezetése az istentiszteleteken 
való részvételi arányt is fogja javí
tani, ami a firm egyházban ma elég 
alacsony. A finn egyháztagoknak 
jelenleg kb. 2,5%-a vesz részt a va
sárnapi főistentiszteleteken. Ter
mészetesen ezeken az alkalmakon 
kívül sok egyéb alkalom is van, 
amik sokkal látogatottabbak. 
Több új istentiszteleti formát is 
bevezettek, ilyen pl. az ún. „Th
in ás-mise”, vagy a húsvéti kereszt
vivő körmenet. Az elmúlt évben 
Helsinki központjában mintegy 
13 000 ember vett részt egy húsvét 
éjszakáján tartott körmeneten. A 
vallásos élet területén nagyobb 
szerepet kap az elcsendesedés, a 
meditáció, az élet rohanásában va
ló megállás, Istenre figyelés. 1b- 
vább élnek Finnországban a ha
gyományos ébredési mozgalmak, s 
újként jelentkezik a karizmatiku- 
sok mozgalma. A diakóniai mun
ka, az elszegényedettek, munka- 
nélküliek segítése, tanácsolása a 
diakóniai munkában állók számá

nak csökkentése ellenére sem 
erőtleneden meg. Kisebb csapat 
végez a korábbinál intenzívebb 
munkát. Ez a munka ma Finnor
szágban az egyház nagyobb meg
becsülését eredményezi- _.

Az evangélikus egyház 
Észtországban

ma is a legnagyobb egyház -  
mondta Kuno Pajula ny. észt érsek. 
160 gyülekezet van 12 esperesség- 
ben. Mintegy 60 000 adófizető egy
háztag van, ami 200 000 egyházta
got jelent. Az észt lakosság 30%-a 
hívő, az oroszok közt 60% a hívő. 
Ateistának a lakosságnak mind
össze 1%-a vallja magát. Az egy
házi élet a szovjet éra alatt sem 
szűnt meg, bár sok nehézséggel 
kellett megküzdeni a templomok, 
egyházi épületek államosítása mi
att. Gorbacsov idején sokan 
visszatértek az egyházhoz, akik ko
rábban elszakadtak. Az elmaradt 
kereszteléseket sokan kérték már 
felnőtt korban is. A keresztelési 
csúcs 1990-ben volt. Most a ke
resztelések száma visszaállt a szo
kásosra. 1990-ben a politikusok 
azt ígérték, hogy 2-3 év alatt eléri 
az ország a nyugati gazdasági szín
vonalat, az egyházban is nagy épít
kezésekbe fogtak. Azt remélték, 
hogy helyre tudják állítani a szov
jet idők kárait, s újra megalakít
hatják az erős népegyházat. A 
helyreállításban sok segítséget ad 
a finn evangélikus egyház. Az észt 
Bibliát Fiimországban nyomtatják, 
kaptak tőlük 300 000 példányt, így 
ez elég a jelenlegi körülmények 
között. Új énekeskönyv is van ele
gendő. Tárt tubán van teológiai fő
iskola, ahol a lelkészképzés folyik. 
Jelenleg még nincs elég lelkész, s 
magasan képzett egyházi munkás, 
így az egyház csak nehezen tud 
megfelelni a társadalmi kihívások
nak, nem könnyű ellátni a kórhá
zak, börtönök, katonák lelki gon
dozását. A politikusok azt várják 
az egyháztól, hogy ezeken a terüle
teken is végezzenek szolgálatot. 
Ez még nem mindenütt megol
dott. Az egyháztagokat nagyon 
sokféle hatás éri kívülről. A  pün
kösdiek, az új apostoli egyház, a 
keleti filozófiák próbálják elvonni 
a hívőket a történelmi egyházak
tól. Erősen érezhető az amerikani- 
záló hatás, a rádió, televízió műso
rai is elvonják az embereket a 
templomból. Mindennek ellenére 
azért az is tapasztalható, hogy az 
egyházi életben előrehaladás is 
van. Gyülekezetek élednek újjá, a

keresztelések, konfirmandusok 
száma biztató jele annak, hogy a 
kegyelmes Isten fenntartja és meg
újítja egyházát.

Az inkeri egyház életéről
Arvo Soittu szentpétervári lelkész 
számolt be. Örömmel hallottuk 
beszámolójából, hogy 40 év után 
most újjászületett az egyház. Ahol 
korábban 4-5 gyülekezet volt, 
most 40 van. Az egyháztagok pon
tos számát nem tudják, mert nincs 
nyilvántartás. 1936-ban -  amikor 
minden templomot bezártak -  a 
gyülekezeti nyilvántartásokat 
megsemmisítették. Ma mintegy 
40 000 lehet a gyülekezeti tagok 
száma a Szentpétervár körüli gyü
lekezetekben. Sok segítséget kap
nak Finnországból. Orosz nyelvű 
evangélikus énekeskönyvük van. 
A kátét 4 éve nyomták. Az orto
doxokkal próbálták felvenni a 
kapcsolatot, de ez nem sikerült, 
mert az ortodoxok nem tartják 
őket hívőknek, sőt egyáltalán ke
resztyéneknek sem. A finn egyház 
anyagi és lelki támogatása azon
ban nagy erőt és indítást ad szá
mukra, s így a gyülekezetek lét
számban gyarapodnak, s egyre 
szélesedik a munka, amit megújult 
templomokban, iskolákban, óvo
dákban és otthonokban végezhet
nek.

A karjalai evangélikus 
egyház

helyzetéről Viktor Grinevits pet- 
roszkoji lelkész adott képet gyüle
kezetük történetének és jelenének 
felvázolásával. Kaijala (a Fehér
tenger és a Ladoga-tó közötti terü
let) ma Ordfeország része. Pet- 
roszkoj (Petrozavodszk) az Onye- 
ga-tó partján fekvő város. Az 
evangélikus egyház történetére 
jellemző adat, hogy egykor hiába 
kértek engedélyt templomépítés
re, nem kaptak. Illetve 12 év eltel
tével kaptak választ kérésükre. 
Akkor megvehettek egy házat, 
ahol közfalak kibontásával terem
tettek helyet a gyülekezet részére. 
Hosszú ideig nem volt saját lelké
szük. Kuno Pajula, az akkori észt 
érsek engedélyezte, hogy egy észt 
lelkész tartson istentiszteleteket, 
aki 13 éven át repülőgéppel járt át 
hozzájuk. Jelenleg 800 lélek tarto
zik a gyülekezethez, akik finnül 
tartják istentiszteleteiket. Az ifjú
ságot érdekli az egyház, hallani 
akarják az evangéliumot. Minden 
évben van konfirmáció. Jelenleg 
két lelkész szolgál a gyülekezet
ben. Finn testvérgyülekezetük van, 
ahonnan sok segítséget kapnak. 
Jelenlegi problémájuk az, hogy a 
mostani istentiszteleti helyük igen 
messze van a városközponttól, a 
gyülekezeti tagoknak hosszú utat 
kell megtenni a templomig, sok
szor két órát kell várni az autó
buszra. Ezért szeretnének a város 
szívében templomot építeni. Jó 
lenne, ha az evangélikusoknak 

(Folytatás a 3. oldalon)

TESTVERNEPEK LELKÉSZEI 
KONFEREN CIÁZTAK BUDAPESTEN

Június 24-július 1. között hazánk fővárosa volt a három testvémép lelkészei találkozásának színhelye. Finnor
szágból 29-en, Észtországból 5-en, jöttek el és résztvettek a konferencián Erdélyből 7-en.

A  finn delegációt M a t t i  S i h v o n e n  és K a l e v i  T o i v i a i n e n  püspök vezette. Tagjai között többen voltak, 
akik valamikor ösztöndíjasként jártak nálunk, így jó l beszéltek magyarul is. A z észt küldöttséget K u n o  Pa ju la  
érsek, az erdélyieket M ó z e s  Á r p á d  püspök vezette. A z egész konferenciát a Fasori Gimnázium fogadta be falai 
közé, de kulturális műsor volt a Deák téri Gimnáziumban, valamint időt fordítottak arra, hogy városnézés kereté
ben minél többet tudjanak megmutatni a főváros kulturális és művészeti értékeiből is.

A megnyitó istentisztelet
A fasori temp

lomban D. Szebik 
Imre püspök prédi
kált, a liturgiában 
Matti Sihvonen püs
pök, Kiss Béla ko
lozsvári püspökhe
lyettes és Szirmai 
Zoltán pesti esperes 
szolgált.

A püspök így ve
zette be prédikáció
ját: „Egy széteső, egy
re jobban polarizáló
dó, csak a saját érde
keit szeme előtt tartó 
világban nagyra érté
keljük az összetarto
zás, a népi és nyelvi 
rokonság ápolását.
Hazánk 1100 éves 
fennállása esztende
jében különösen örü
lünk, hogy Budapesten rendezhetjük konferenciánkat. Egy
beköt bennünket a közös hit Jézus Krisztusban, a mi Urunk
ban és Megtartónkban, akinek hatalmáról s igéjének erejé-

D. Szebik Im re  püspök  igeh irdetését Paavo K ettunen 
lelkész to lm ácsolja

ről különösen jó  bizonyságunk van az előző évtizedek nehéz 
idejéből Közös lutheránus tradíciónk pedig olyan kapocs, 
amely a reformáció értékeinek továbbadására kötelez ben
nünket -  mindegyikünket a maga hazájában. ”

Most közös asztalhoz telepedett a testvémépek lel
készserege Krisztus oltára körül, mint tanítványok, a 
szentek közösségében. Ennél az asztalnál közös Urunk 
vizsgál minket. Megítéli gonosz gondolatainkat, üres 
bántó szavainkat s önzéstől átitatott cselekedeteinket. 
Szent vacsorájában azonban, ahol halálára és feltámadá
sára emlékezünk, bűnbocsátó irgalmát és feloldozó sze- 
retetét kínálja, hogy megtisztuljunk és többé ne vétkez
zünk. Mindnyájunkat egy közös cél szolgálatába állít: le
gyünk fény, világosság az élet sötét éjszakájában. Igehir
detését e szavakkal fejezte be a püspök: .Adja Istenünk, 
hogy e mostani közös magyar-finn-észt-inkeri lelkészkon
ferenciánk a posztmodem kor küszöbén, biztasson küldeté
sünk betöltésére, hogy világítsunk igével, életünkkel, Krisz
tussal a harmadik évezred küszöbén. ”

Előadások a konferencia három napján
A konferencia témáját találóan foglalta össze 

Sihvonen püspök: két fogalom köré fonódtak előadások 
és megbeszélések: a szabadság és az identitás kérdése je
lölte ki az utat. Mindig két előadás hangzott el, egy ma
gyar, másik finn nyelven, tolmácsolással. Az első napon 
E v an g é liu m i sz a b a d sá g tö r té n e ti-n e m z e ti  id e n ti tá s  cím
mel D. dr. Harmati Béla és Matti Sihvonen püspök szólt. 
Harmati püspök a két fogalom kifejtése után, a következ
ményeket levonva, arra figyelmeztetett, hogy „élni ebben 
a világban, de nem ebből a világból” kell. A  szabadság kér
désének gazdasági és kisebbségi vetületével foglalkozott, 
vizsgálta a népegyház és szekularizáció befolyását, hatását. ”

Sihvonen püspök a téma időszerűségét hangoztatta 
korunkban, amikor az ember teljes autonómiáját hangsú
lyozzák, az ember „ teszi, amit akar és amikor neki tetszik... 
Az egyháznak fel kellett hívni a figyelmet arra, hogy micso
da komplex valóság az egyén szabadsága és milyen könnyen 
vezet a másik ember szabadságának megrablásához. ”

Az evangélium i sz a b ad sá g  lu th e r i ,  b ib lia i é rte lm ezése  
volt a második nap témája. Erről dr. Reuss András rektor és 
Mikko Heikka dómesperes tartott előadást. Reuss rektor 
kettős fénybe állította a szabadság fogalmát, majd beleállí
totta korunk gondolkodásába és életébe. Feltette a kér

dést: fenntartható-e a keresztyén szabadságfogalom a 
szekuláris szabadságfogalom mellett? Végső következte
tése így hangzott: ,A  keresztyénség mondanivalója a sza
badság kérdésében a szekuláris világnak éppen ez szabadság
ról nem lehet igazi értelemben Isten és Jézus Krisztus nélkül 
beszélni Mindez nem jelenti, hogy adott esetben nem lehet
nek éppen keresztyének vagy éppen az egyház az igazi keresz
tyén szabadság korlátái ” Mikko dómesperes a teremtésből 
elindulva, utasított el mindenféle faji, kulturális vagy vallá
son alapuló felsőbbrendűséget és a népek osztályozását. 
Ezen alapul a közös emberi méltóság és szabadság. Luther 
nézete szerint a szabadság a szeretetben valósul meg.

A harmadik előadáscsoport T ö rté n e ti  n em zeti id en ti
tá s  a  változó  E u ró p á b a n  kérdésével foglalkozott. Magyar 
részről az előadást dr. Szabóné Mátrai Marianna, finn 
részről Kalevi Toiviainen püspök tartotta. A magyar elő
adó vizsgálta a nemzeti identitás meglétét és erejét az el
múlt évtizedek során, megjegyezve, hogy a „szocialista 
ember” ideálját Kelet-Európa népei sohasem fogadták el 
egészen. „Főként nem úgy, hogy az tudatukban a nemzeti 
identitás fölé emelkedett volna.” Megállapította azt is, 
hogy „Közép- és Kelet-Európábán nép és vallás, vallás és 
politika, állam és egyház mindig szorosabban fonódott 
össze, mint a kontinens nyugati felén. ”

Nem menetelünk Európa felé, mert Európában va
gyunk! Az egyháznak a mai társadalomban kell szolgálati 
területét megtalálnia, és a szükséges és fontos elemzés 
után kell jelenlétét a szociális diakónia, az oktatás-nevelés 
és a lelkigondozás területén megvalósítania. Toiviainen püs
pök előadásában a kinyilatkoztatás szempontjából vizsgál
ta a történelmi és nemzeti identitás kérdését és arra a meg
állapításra jutott, hogy „az evangéliumból más-más idők
ben különböző viszonyok között különféle távlatok nyílnak, 
ezért is elkerülhetetlen, hogy a nemzeti identitással is talál
kozzunk és figyelembe vegyük azt az evangélium hirdetése
kor. Szükség van az egyházak bizonyos közös fellépésére is a 
változó Európában, mert ha visszahúzódnak a változásokért 
viselt felelősségtől, akkor az a politikusok kezében egyoldalú
an szekuláris, a keresztyén értékrendet mellőző jelleget kap. ”

Minden előadást hosszabb megbeszélés követett, melyből 
valamennyi országból érkezett résztvevő kivehette részét Itt 
kell arról is megemlékeznünk, hogy a különböző csoportok 
beszámoltak saját egyházuk életéről és az említetteken kívül 
vendégként két magyar lelkész is szólt munkája területéről: 
Gémes István a nyugat-európai magyar evangélikus lelkigon
dozásról, Bernhardt Béla főesperes pedig Clevelandból az 
észak-amerikai magyar gyülekezetek életéről.

Kísérő események
Ibrmészetes velejárója az ilyen konferenciáknak, hogy 

igyekeznek megismertetni a környezetet, melybe a ven
dégek érkeztek. A már említett városnézésen kívül kultu
rális est volt a Deák téri Gimnáziumban Közös gyökereink 
címmel. Ezen a finnugor sorsközösségről tartott beveze
tő előadást Jávorszky Béla, aki hazánk nagykövete volt 
Helsinkiben. Kifejezte azt a kívánságát, hogy a finnugor 
családot és kultúrát helyre kellene állítani, hogy Európá
ban megnyerje elismerését.

Szervezett látogatást tettek a Néprajzi Múzeumban a 
Finnugor népek és őshazák kiállításon, a Nemzeti Múze
umban a Honfoglalás kiállításon és a kőbányai gyüleke
zetben megtekintették a Testvémépek kiállítást. Egyik nap 
délutánján a finn nagykövet is fogadást adott a konferen
cia résztvevőinek.

A háromnapos konferencia után újabb három napra 
testvérgyülekezetekbe látogattak el a résztvevők. Kedves 
találkozások, az igében való elmélyedés és baráti kapcso
latok építése volt a nagy eredménye e látogatásoknak.

Sihvonen püspök összefoglaló értékelésében örömét 
fejezte ki a jól sikerült konferencia megrendezéséért és 
közös elhatározás alapján a következő konferenciát 
Finnországban fogjuk megtartani. Megszervezésére elő
készítő bizottság kap majd megbízatást.

M atti Sihvonen püspök  e lő ad ását B aranyai Tam ás lelkész 
to lm ácsolja

Szirm ai Z oltán  esperes, M atti 
Sihvonen, D. Szebik Im re  püspök  
és K iss Béla püspökhelyettes
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m  | f a  G Y E R M E K E K N E K  SL A
Álm aim  kutyája

E(jön elém az iskolába, 
a szobámban alszik, 
mindig velem van.
Megtanítom látványos mutatványokra, 
a többi gyerek csodálja.
Világos színű,
puha szőre van. Ilyen az én kutyám. 
„Nincs rá pénzűnk” -  
mondja apa.
„Nem tarthatjuk szegény kutyát 
ebben a kicsi lakásban” -  
mondja anya.
Nem értik, hogy én megosztanám 
vele az ételem 
és nekem elég ennyi hely.
Lerajzoltam a kutyám egy papírra, 
és éjjel vele álmodom.
Az álmoknak nem kell hely, 
és nincs szükségük pénzre.

Istenem, 
boldog vagyok, 
mert álmaim kutyáját 
senki el nem veheti tőlem.

ISTEN PARANCSOLATAI

Nyolcadik parancsolat: „Ne tégy felebarátod ellen ha
mis tanúbizonyságot!”

A m ozi előtt
A barátság nagy kincs az emberek életében. Jó tudni 

azt, hogy van valaki, aki velem együtt örül, megosztja 
gondjaimat. De a barátság csak akkor igazi, ha mindkét 
félnek hasznára van.

*

Feri és Zoli is barátok voltak. Egy utcában laktak, 
egy osztályba jártak, együtt tanultak és együtt játszot
tak. Egy kis történetet mesélek el kettőjük életéből.

Egyik ködös őszi délután zeneóráról ment hazafelé 
Feri és Zoli. Egyik hegedülni tanul, a másik zongoráz
ni. Útjuk a mozi előtt vezetett el. Megálltak és kíván
csian nézegették a képeket. Izgalmas mesefilm volt 
műsoron.

-  Tfe, menjünk be, nézzük meg -  mondja Feri Zolinak.
-  Én nem mehetek be, nincs pénzem -  felel Zoli.
-  Nem baj, van nálam annyi, amennyibe két jegy 

kerül. Majd az első sorba veszünk, oda a legolcsóbb.
-  Nem Feri, én akkor sem megyek. Édesanyámnak 

megígértem, hogy zeneóra után sietek haza. Majd 
legközelebb, ha elkéredzkedem otthon, akkor meg
nézzük, jó? Különben is, te sem kéredzkedtél el. Nem 
fogják a te szüleid sem tudni, hol vagy.
„ -  Te, bemehetünk, azértymajc), ̂ tm o n d p ^  ptái-pn, 

hogy nálunk voltál tanulni, én pedig azt mondom, 
hogy nálafok, voltam. Ne félj, nem lesz semmi baj. 
Gyere, menjünk be. Ne kéresd magad, hát nem izgat 
téged a film?

Nagy volt a kísértés. Zoli habozott is egy darabig. 
Hiába, csábította őt is a jó film. De azután erőt vett 
magán. Eszébe jutott valami.

-  Feri, emlékszel te a nyolcadik parancsolatra, amit 
múltkor tanultunk gyermekbibliakörön?

-  Hogyne. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbi
zonyságot. De miért tartozik ez most ide?

-  Azért, mert te arra akarsz rávenni, hogy vétkez
zem a nyolcadik parancsolat ellen.

-  Ugyan, eredj már, hiszen éppen arról van szó, 
hogy egymás mellett tanúskodjunk.

-  Na és mit gondolsz, nincs abban semmi rossz, 
amit most akarunk csinálni?

-  Hááát van -  húzta a szót Feri - , de mégsem olyas

mi, hogy Isten parancsa ellen vétkeznénk. Nem ár
tunk evvel senkinek.

-  Azt csak gondolod. Emlékszel, mit tanultunk er
ről a parancsolatról? Ez a parancsolat azt is jelenti, 
hogy felebarátunkat hazugságba ne keveijük. Már pe
dig ha úgy tennénk, ahogy mondod, akkor ezt ten
nénk egymással. Isten ellen, szüléink ellen és saját 
magunk ellen is vétkezünk, ha így cselekszünk...

így folytatta még egy jó darabig Zoli. Addig beszélt, 
hogy végül is hazaindultak.

Másnap szülői engedéllyel nézték meg a filmet. Na
gyon tetszett nekik.

J. G.

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK -  
SKANDINÁVIÁBÓL

Lenn a nagy orosz síkságon öreg cipészmester élde
gélt szegényes viskójában. Sok évvel azelőtt vesztette 
el feleségét és gyermekeit. Szíve megkeményedett és 
tele volt keserűséggel, mert nehezére esett meghajol
ni Isten akarata előtt. Viskója is összeomlásra volt 
ítélve, mert nem volt senki, aki örökölje. Egyik éjsza
ka álmot látott, egy hang így kiáltott feléje: „Holnap 
a Megváltó meglátogat téged.” Alig világosodott ki, a 
cipészmester felkelt, s készülni kezdett a nagy vendég 
fogadására. Begyújtott, fölsepert, az ablakokat is 
megtisztogatta a portól és teát tett fel. Végül megmo
sakodott és felvette üjmeplő niháját,. Azután leült és 
várta a Megváltót. Egyik óra után a másik telt el, de 
nem jött senki. Késő este, kívülről sírás hangáit vette 
észre. Kiment. Látta, hogy a nagy hóban megdermedt 
kisfiú nyöszörgött. Bevitte a szobába. Kályha mellé 
ültette, s amikor kissé felmelegedett, halott gyermeke 
ruháit adta rá. Megitatta meleg teával, majd ágyba 
fektette. Sokáig ült a cipészmester gondolatai közé 
temetkezve: miért nem jött el hozzá a Megváltó? Vé
gül felnyitotta a Bibliáját. Az első Ige, amely szeme 
elé került, ez volt: „Aki egy ilyen gyermeket befogad 
az én nevemben, engem fogad be az.” Letérdepelt az 
alvó gyermek ágya mellett és hálát adott a Megváltó
nak. Mert mégis csak eljött hozzá, az ő házába.

A gyerm ekrovat készítői s táb ján ak  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u . 359.

„ ...fo ko zo tt felelősség háru l a k is  szellem i m űhelyekre!”
K őbán ya , 1 9 9 6 . jú n iu s  2 3 .

A Honfoglalás 1100. évfordulójának emlékeztetésére 
rendezett kiállítások egész során vettem részt már eddig 
is, hiszen 1100 esztendő történéseiről mérhetetlen sok 
bemutatnivaló, képi, tárgyi anyag van, nem beszélve a 
történelmi korszakok eseményeinek felidézéséről, azok 
egymásba kapcsolódó jelentőségéről A  sok magas szín
vonalú rendezés, látnivaló közül van azonban egy kis ki
állítás Budapest egyik külső kerületében, amelyről nem 
lehet elég elismeréssel írni A  Kőbányai Evangélikus 
Egyházközség gyülekezeti termében június 23-án meg
nyílt „Emlékezzünk régiekről... ” címm el »Az őshazától 
Szent Istvánig” készült összeállításra gondolok Rendkí
vül tartalmas -  a lehetőséghez és a kiállítóterem méretei
hez képest -, gazdag anyag. Olyan tudással szívvel iá
lekkel válogatott formában került történelmünk kereszt- 
metszete a látogatók elé, amely továbbolvasásra, érdek
lődésre késztet. Nem véletlen, hogy a kiállítást megnyitó 
beszédében György I s t vá n ,  Kőbánya polgármeste
re is hangsúlyozta jelentőségét:

- . . . a  magyar államot a kereszténység eszmevilága 
hozta létre, enélkül eltűntünk volna, m int a többi hont 
foglaló: avarok gepidák, hunok A  magyarságnak az 
Ugor őshazától Levédián és Etelközön át a Kárpát-me
dencébe vezető útja hosszú és viszontagságos út voll 
melyet a honkeresés időszakának m ondhatunk Pogány, 
keleti kulturális gyökerekkel rendelkező nép érkezett a 
Kárpát-medencébe, mely az igazi nagy utat István király 
vezetésével járta be, hisz István a keresztény Európába 
vezette népét... Nem jutott a magyarságnak kudarcoktól 
mentes sikertörténelem, sőt azt mondhatjuk, Európa 
egyik legtöbbet szenvedett népe vagyunk De a lényeg, 
hogy vagyunk1 -  S ha panaszra nyitjuk a szánkat a ta
tárjárás, a mohácsi vész, a törökuralom vagy elbukott 
szabadságharcunk miatt, ne feledjük, az a nemzet, 
melynek olyan történelmi személyiségei voltak, mint 
S z e n t  I s t v á n ,  Sz t .  L á s z ló ,  IV. Bé la ,  M á 
tyás ,  B e t h l e n ,  B o c s k a i ,  R á k ó c z i  vagy K o s 
s u t h ,  és a névsor korántsem teljes, az Uyen nemzetnek 
bíznia és hinnie kell a jövőben és Magyarország felemel
kedésében... Ha a honismereti mozgalom nemzettuda

tot erősítő intézményeiben a hivatalos támogatottsá 
egyre csökken, f o k o z o t t  f e l e l ő s s é g  h á r u l  
hely i  k e z d e m é n y e z ő k r e  és a k is  s ze l l em  
m ű h e ly ekre .  E z e k  k ö z ö t t  K ő b á n y á n  k ü l ö  
k ö s z ö n e t  a K ő b á n y a i  E v a n g é l i k u s  Egy  
h á z k ö z s é g  g y ü l e k e z e t é n e k  a rángó  
M i l l e c e n te n á r iu m i  k u l t u r á l i s  r endezve  
nyékér t . . .  ”

A  polgármester őszinte elismerő szavai után a kiáll 
tást és az előadássorozatot rendező G a z d a g n é  Ne  
mes V ik tó r ia  vezetésével az 1100 esztendő történe, 
mi korszakait feldolgozó munkatársak nemcsak szál 
szerű magyarázattal hanem gondos gyűjtőmunkája 
eredményeként fiatal közreműködőkkel — vers, ének, zt 
neszámokkal -  tették színesebbé, érthetőbbé az ŐSHA 
ZATÓL SZENT ISTVÁNIG -  kiállítást.

A  kiállításhoz készített kis-LAPOZÓ 6-10 évese 
és nagy-LAPOZÓ 10-14 éves korosztály részére, olya 
értékes rajzos, játékos szép kivitelű füzet, amelyet sol 
kai szé lesebb  körben  is h a s z n o s í t a n i  kel le  
ne!

A z 1100. évforduló szép ünnepén áhítatot tartó 
H a r m a t i  Béla evangélikus püspök, a rendezvénye 
védnöke.

A z iskolások részére rendezett rajzpályázat eredmény 
hirdetése után (a rajzok a lenti teremben láthatói 
Fabiny Tamás,  a gyülekezet lelkésze mondott kt 
szönetet a munkatársaknak, akik valóban fáradságt 
nem ismerve, dolgoztak, kutattak, szerveztek, gyűjtöttí 
az évszázadok fennmaradt emlékeit. Ekkor adta át 
gyülekezet emlékérmét Harmati Béla püspöknek < 
György István polgármesternek

Újra visszagondolva a kőbányai szép vasárnapra < 
forgatva a „lapozó”-k oldalait, meg kell említenem 
rendező és szerkesztő Nemes Viktória lelkes munkatá 
sj f lf  is: Fabiny Katalin, Kinczler Gyula, Regős Imr 
Zászkaliczky Zsuzsanna, Wiszkidenszky András (kiáll 
ids)> ifj- Gazdag Ferenc, Kertész Eszter, Kinczler íré, 
Krska Mária (LAPOZÓ).

Schelken Páln
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SZÍVHANGOK
Á hítat

Ezzel a címmel az Ige melletti 
elcsendesedésre hívlak bennete
ket. Életünk zajában, a nyár forga
tagában szükségünk van csendre 
is. Olyan csendre, amikor semmi 
mást nem lehet hallani, csak a szív 
hangjait. Ezek a szívhangok nem 
monoton dobbanások, hanem üze
netük van. Az EKG-diagram bo
nyolult vonala is jelzi, hogy a szív
dobbanás mennyire összetett moz
gás és hang. Nem kívánok kardio
lógiai fejtegetésekbe bocsátkozni, 
sokkal inkább azokról a szívhan
gokról szeretnék szólni, amelyek 
az Ige által jutnak el hozzánk. Ma
gam sem gondoltam volna, míg 
utána nem néztem, hogy a Bibliá
ban mintegy 900-szor fordul elő a 
szív valamilyen összefüggésben. 
Ez azt jelenti, hogy a Szentírás 
üzenete a szívünket veszi célba, 
mondhatnánk: szívhez szóló. A 
szív alatt lényünk centrumát, belső 
lelki világunkat értem. A szívhan
gok egész életünket végigkísérik -  
beleértve a magzati állapotot is. 
Az egyhónapos magzatnak már 
van szíve és a 4-5. hónapban már 
hallható a kicsi szív „ketyegése” -  
dobbanásról ez esetben nem be
szélhetünk. Apró kopogtatás: 
„élek és élni szeretnék!” A parányi 
lény felett ott dobog az anya szíve. 
Ezek az anyai szívhangok a szüle
tés után is a méhen belüli védelem 
és rejtettség érzését jelentik a

gyermek számára, ezért nyugszik 
meg a síró gyermek, ha édesanyja 
magához öleli. Bizonyára nem vé
letlen, hogy az evangéliumi törté
net is „magzati szinten” kezdődik. 
Lk 1,44. szerint: „...amint felfogta 
fülem a köszöntésed hangját, a 
magzat ujjongva mozdult meg a mé- 
hem ben..." — mondja Erzsébet 
Máriának.

A gyermeki szív — bár nem bűn- 
telen -  a tisztaság, a bizalom jelké
pe. „Ilyeneké az Isten országa — 
mondja Jézus. (Mk 10,14)

A fiatal szív hangjai talán éppen 
egy ifjúsági konferencia, vagy nyá
ri tábor alkalmával szólalnak meg 
bennünk először. De éppen ifjak
nak szól az intés: „Minden féltve őr
zött dolognál jobban óvd a szíve
d e t...” (Péld 4,23.)

Igen, a szív törékeny. A „Szív
tipró gimi” nem a szórakoztató 
műfajba tartozik, hanem gyakran 
drámai valóság.

A szívhangok nem mindig tisz
ták. Jeremiás keserűen állapítja 
meg: „Csalárdabb a szív minden
nél.” (Jer 17,9.) Vágyaink, érzése
ink, szívünk belső hangjai félreve
zethetnek, megcsalhatnak minket.

Ami még megdöbbentőbb, hogy 
szívünk ellenünk fordul és kö
nyörtelenül vádol minket. Ezt éli 
át a 40. zsoltár nyomán Reményik 
Sándor, és erről írja a következő
ket:

„Ez a legnagyobb bűn.
Ez a legszömyűbb büntetés
S a legnagyobb nyomorúság is ez:
Elhagyott engem az én szívem is.” '

A szív vádló hangjai elől nem le
het elmenekülni. Ezt a hangot nem 
lehet külső zajjal elnyomni. Arany- 
balladák témája az elnémíthatat- 
lan, őrülésbe kergető szívhang.

Az ilyen „öngyilkos szívhango
kat” csak ISTEN SZIVHANGJAI 
tudják elnémítani. Erről szól a sze
retet apostola: „ ...bár a szívünk el
ité! Isten mégis nagyobb a mi szí
vünknél. . .” (ÍJn 3,20).

Isten szívhangjait szólaltatja 
meg a próféta is: „...elvezetem a 
pusztába, és szívére beszélek...” 
(Hós 2,6). Ezt Isten mondja hűtlen 
népéről, de szól ez minden, bűntől 
megcsömörlött embernek. A pusz
ta csöndjében, a pusztává lett élet 
némaságában váratlanul hallható
vá válik az Isten szívdobbanása. 
Jézus Krisztusban Isten szíve egé
szen közel hajolt hozzánk. A  té- I  
kozló fiú apjának ölelése ez, ami
kor lerongyolódott fiát szívére öle
li: „...amikor meglátta, megesett - I 
rajta a szíve, elébe futott és megcsó
kolta. .. ” (Lk 15,20).

Istennek ezt az ölelését átélni, 
szívhangjait hallani: az ember szá
mára mindennél boldogítóbb! Ezt
kívánom mindnyájunknak!

Győri G ábor

K EG YELEM
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék erőd.
Akarsz eget ostromló akarattal -  
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal,

, Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A  bűn, a betegség, a nyomorúság 
A  mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor -  magától -  megnyílik az ég 
Mely nem tárul ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánót -  hasztalanul ostromolták 
Akkor megnyílik magától az ég 
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S  oly közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor -  magától -  szűnik a vihar,
Akkor -  magától -  minden elcsitu!
Akkor -  magától -  éled a remény.

ADY ENDRE:

A föl-földobott kő
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba, 
Amelyből vétetett

Mindig elvágyik s nem menekülhet, 
Magyar vágyakkal, melyek elülnek 
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban 
Szomorúan magyar.

Föl-fölhirtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban 
Te orcádra ütök

És, jaj, hiába mindenha szándék, 
Százszor földobnál, én visszaszállnék 
Százszor is, végül is.

Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától -  friss gyümölcs terem.
Ez a magától -  ez a Kegyelem.

Reményik Sándornak ez a verse siet a segítségemre, 
amikor az újonnan születésről szeretnék írni. Mert ér
zem, hogy jó lenne okos dolgokat mondani, kész re
ceptet adni erre, de nem lehet -  az újonnan születés 
Isten kizárólagos ügye.

Azt azonban tudom, mi az első lépés. Ehhez dr. Eino 
Sormunen finn püspököt szeretném idézni: „Isten a bű- I  
nős ember életébe szabadítóként, tisztítóként, új élet hozó
jaként a bűnök megbocsátásával lép be. A z evangélium 
veleje éppen Istennek a Jézus Krisztusban való tékozló, 
határtalan és tőlünk független megbocsátásáról szóló hír. “ 
Ebben a hírben van a keresztyén hit botránkoztatása és I 
vigasztalása. Ez a hír valóban a legnagyobb botránykő, és I 
nem is enged ennek senki önként, aki nem tapasztalta 
meg személyesen egész emberi létformánk ínségét és vét
kességét Isten előtt. ” Nem baj, sőt kell is, hogy az ember
ben gyötrő kérdések merüljenek fel. Jó esetben az em
ber e gyötrő kérdései nyomán eljut egy gyülekezetbe.
De az is lehet, hogy ezek a kérdések a gyülekezetben 
merülnek fel. Vagy egy konfirmandus táborban, aho
gyan az idén Piliscsabán történt. Jó, hogyha valaki fáj
dalmat, félelmet érez, mert ez a gyógyulás felé vezet.

A  gyötrő kérdésekre Isten Igéjéből kapható meg a 
megnyugtató válasz. Hogyan születhetek újjá? Ha el
határozom, hogy Jézus Krisztust akarom követni. De 
ezt az akarást is Isten adja meg, ha akarja. Mikor, ho
gyan? Ez az Ő titka. De a gyülekezetben és az Igén 
keresztül.

S aztán akinek az életében Isten elvégezte ezt a 
csodálatos újjáteremtést, az elkezd változni. Lassan
ként egy új ember formálódik ki. Az ember lelki alka
ta nem változik meg gyökeresen -  bár talán ez is el
képzelhető - , de az élete elkezd az Isten szemében fe
lesleges, káros dolgoktól megtisztulni. Isten újjáte
remtő munkája azt is elvégzi, hogy az újjászületett 
ember bátor lesz, Jézus Krisztusért bátor. Lesz bátor- * 
sága megtenni olyan dolgokat az ügyért, a Mesterért, 
amit azelőtt nem mert megtenni. Bátrabban szóba áll 
másokkal, immár azért is, hogy életének változásáról - 
szóljon. Hogy arról a Valakiről is szóljon, Aki által 
megváltozott. Bátrabban mutatkozik mások előtt, 
még akkor is, ha szégyen, kudarc, „leégés” veszélye 
fenyegeti, mert immár nem a maga élete a fontos.

Kedves Testvérem, elmondhatod-e magadról, hogy 
újjászülettél? Tedd fel magadnak a kérdést: hol érzed 
magad az életben? Csatamezőn (lelki értelemben) 
vagy sem? Harcban állsz-e valaki vagy valami ellen?
És ha igen, kinek vagy minek az oldalán állsz? Isten 
harcra teremti újjá gyermekeit. És nem kérdés, hogy 
Isten gyermeke Jézus Krisztus mögött sorakozik fel. S 
az ellenség sorai között ott látja a maga régi énjét is.
De nemcsak azt, hanem az egész világot is, tele a Sá
tán romboló munkájával, tele istentelenséggel, szere- 
tetlenséggel.

Isten gyermeke előtt viszont ott áll Jézus Krisztus a 
harcban, aki már győzelmet aratott. Csak rá kell fi
gyelni és mellette maradni mindvégig.

Nagy Ervin

Egyetemi hallgató voltam Kuvaitban
Másfél éven át készültem erre az útra. Többször 

kopogtattam a Művelődési Minisztérium ajtaján, kér
ve segítségüket az ösztöndíj elnyeréséhez. Végre sike- 
rült. 9 hónappal ezelőtt, nagy izgalommal indultam el 
állami ösztöndíjasként, hogy elmélyítsem arab tudá
somat, s jobban megismerjem az iszlám vallást. Sike- 
riilt megtalálnom a kapcsolatot az ott élő keresztyé
nek közösségével is. Befogadtak és családtagként ke
zeltek. Jó volt, hogy a mohamedán világ kényszerű 
hétköznapjaiban felüdülést és erőt meríthettem a ke
resztyén közösség alkalmain

Hálás vagyok Istennek, hogy megőrzött a 9 hónap 
“ ™! szer*nt nem volt hiábavaló az ott éltől-
tott idő Sok barátra tettem szert, akik jövendő éle- 
tem imádkozó társai lesznek. Itt szeretném megkö
szönni magyarorsz4gi barátaimnak is, hogy imádság- 

hordoztak az Úr előtt az elmúlt időszakban. So- 
at bővült missziós látásom, s remélem ez jövendő 

munkámban és tanulásomban is segíteni fog.

Fischl Vilmos 
V. évf. teol. halig-
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10. A  rákoskeresztúri evangélikus tem plom

Története

Rákoskeresztúr a Rákos patak 
völgyében valószínűleg a keresztes 
vitézektől kapta nevét. Már az Ár
pádok korából írott emlék hirdeti 
létezését (1265). Lázár deák 1528- 
ban Magyarország legrégibb tér
képén Kerstur alakban jelzi. A 
XVIII. század elejétől a bécsi kor
mány utasítására indult meg a ma
gyarok és szlovákok, 1756-tól a né
metek betelepítése. II. József Tü
relmi rendelete (1781) óta építhet
tek az evangélikusok imaházat, 
templomot.

A rákoskeresztúri evangélikus 
gyülekezet a cinkotai egyház le
ányegyházaként jött létre. Isten
tiszteleteit az 1783-ban indult, 3 
nyelven oktató (mai Pesti úti) is
kolájában tartotta, míg a földesúr
nő, báró Bojanovszky Sándomé 
Podmaniczky Erzsébet saját költsé
gén templomot építtetett részére. 
A keresztúri evangélikusok saját 
kezükkel hordták az építési anya
gokat templomukhoz, mely 1800- 
ban készült el. Az 1940-es évek 
elejéig három nyelven prédikáltak 
benne.

A gyülekezet 1807 óta anyaegy
ház.

Új templomra 1877-től kétszer 
is gyűjtöttek, de a pénz az első vi
lágháború áldozatává lett. Har
madszor, 1939-ben, versenyfutás 
indult a munka és a pénz, majd a 
pénz és a munka között (eleinte 
nem volt pénz, utána nem volt 
anyag). Még állt az Ótemplom, 
amikor alapkőletételét ünnepelték 
(1941. október 12.).

Közben, az 1930-as években fel
épültek a rákosligeti, rákoshegyi 
és rákoscsabai templomok (ezek
kel külön foglalkozunk), de 1950 
óta a három község egy politikai 
egységgé, s a három fiókegyház a 
rákoskeresztúri egyházközséggel 
egy egységgé vált.

Az Őtemplomot 1945-ben lebon
tatták, mert tetőanyagára a vasút
állomás újjáépítéséhez volt szük
ség. Csak a harangokat, orgonát és 
az ismeretlen festő oltárképét si
került az új templomba átmenteni.

Utóbbi most a gyülekezeti termet 
díszíti.

Az új templomot 7itróczy Zoltán 
püspök 1943. november 14-én 
szentelte fel. Az első istentisztele
tet Kósa Pál, a templomépítő lel
kész tartotta. 1948-ban az egyház
nak javadalmi földjeiről le kellett 
mondania, 1951-ben összes ingat
lanát ellenszolgáltatás nélkül el
vették. Azóta a gyülekezet ősi ada
kozási formái élnek.

Leírása

Sándy Gyula építőművész 40. 
temploma 3 hajós „álbazilika- 
rendszer”-ben készült. A homlok
zaton és az egész toronyoromza
ton végigfutó pártázatos díszek a 
felvidéki reneszánsz kedvelt for
mái. Befelé kiképzett beton tám- 
pillérek, a kiemelkedő középső 
hajó áthidaló boltívei támasztják a 
parkettásán rakott famennyeze
tet. Terméskő lábazaton állnak a 
nyerstégla-falak. Homlokzata hár
mas tagozású, a középső nyúlánk 
sisakban végződő harangtorony
hoz kétoldalt kis, lépcsőházat rej
tő tornyok csatlakoznak. A kapu

(Folytatás az 1. oldalról)

Karjala fővárosában a központban 
lenne templomuk. Telek már van, 
de a megépítés 500 millió rubelbe 
kerülne. Ez az összeg pedig nem 
áll rendelkezésükre. Petroszkoj- 
ban a baptisták nemrégiben 1000 
személyes templomot építettek. 
Az evangélikusok előtt még nem 
bontakozott ki a jövőnek ez a ké
pe, de nagy reménységgel tekinte
nek előre.

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház

életéről Szebik Imre püspök adott 
helyzetképet. Elmondta, hogy Ma
gyarországon a 3200 településből 
300 helyen mintegy 500 evangéli
kus templomban tartanak evangé
likus istentiszteletet. A korábbi 
430 000-es népegyházi lélekszám a 
lelkészek jelentései alapján ma kb. 
260 000-re tehető. Annak ellenére, 
hogy emelkedett a teológiai hall
gatók száma, még mindig lelkész
hiány van, 20 lelkészi állás betöl
tetlen. 1990 óta az egyházunk 10 
gimnáziumot, 5 általános iskolát 
és 11 óvodát tart fenn. Az egyházi 
ingatlanok visszaadása folyamato
san, de meglehetősen lassú ütem
ben történik. Az 1991-től ülésező 
zsinat sok jó törvényt alkotott.

A konferencia vendégei

is beszámoltak saját területük 
evangélikus egyházainak életéről, 
így Romániából (Erdélyből) Kiss 
Béla püspökhelyettes, Németor
szágból Gémes István, Amerikából

fölötti rozettás ablak közepén 
Luther-rózsa.

A tágas, harmonikus belső min
den része eredeti, a háborúban 
nem sérült. A magyaros pártázatos 
díszítések a padok és szószék fafa
ragásain is megjelennek. Az oltá
ron Matthias Grünewald isenheimi 
oltára híres Golgotájának (1510) 
mesteri másolata, Csáky-Maro- 
nyák József Munkácsy- és Kos- 
suth-díjas kiváló művész alkotása 
látható. Az ablakokat (1943) 
Palka József aranykoszorús üveg
festőmester készítette. Az oltár 
mellett, finn mintára, missziót jel
képező vas földgömb áll, tetején 
kereszttel. A halottak emlékére 
gyújtott gyertyákat tartja. Az oltár 
előtt vasrács fapolccal, kiskelyhes 
(egyéni) úrvacsoraosztáshoz. A 
keresztelőasztal Sándy Gyula mű
ve. Az orgona a neves pécsi 
Angster gyárban készült 1970-ben, 
a Deák téri templomból került ide.

A bejárat előterében a kerület 
egyetlen 1958-ban állított emlék
táblája látható, a gyülekezet két 
háborúban meghalt áldozatainak 
névsorával.

Bernhardt Béla. Ezek a beszámo
lók is színesítették azt a képet, 
amit a világ különböző tájain élő 
evangélikus egyházak életéről 
kaphattunk.

Vető Béla

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK

Fischt Vilmos: Missziós lelkület- 
tel (2. kiadás) 250,- Ft

Gajárszky Magdolna:
Virágsírató (versek) 120,- Ft 

Gajárszky Magdolna:
Zsoltárok (versek) 120,- Ft 

Gajárszky Magdolna:
Ráadás (versek) 120,- Ft 

Józsa Lászlóné:
Váratlanul (versek) 300,- Ft 

Józsa Lászlóné: Betlehem
mezején (versek) 240,- Ft 

Somogyi Barnabás: Mustár- , 
magok (versek) 320,- Ft 

Kaphatók a.Sqjtóosztály I 
Könyvesboltjában 
(VIII., Üllői út 24.).

E cím különféle érzést vált ki 
belőlünk. Sokan talán kérdőjelet 
tennének utána. Létezik olyan, 
hogy együtt nyaralhat a család? 
Egyszerre mehet szabadságra a 
két szülő? A gyerekeknek sincs 
akkor külön programja? Az ott
honi munka sem akadályoz eb
ben? És ha mindez rendben van, 
akkor is hová? Egy négy-öt tagú 
család esetében ugyanis nem kis 
anyagi vonzata van egy nyaralás
nak.

Biztosan lennének olyanok is, 
akik az egész cím értelmét meg
kérdőjeleznék. Miért pont a csalá
dommal nyaraljak?! Nem vagyok 
velük éppen eleget? A nyaralásnak

Kovács Mária

B ep illan tás észak i testvérein k  egyh ázain ak  életébe

Evangélikus Élet 1996. július 21.

ÖT ÉV A SOPRONI EVANGÉLIKUS LÍCEUM ÉLETÉBŐL
,yAdja az Úr, hogy folytatni tudjuk!’

„ Ö r ö m ü n n e p  
van ma. A z 1557- 
ben alapított Líce
um 43 éves állami 
gimnáziumi műkö
dés után újra az 
Evangélikus Egy
ház iskolája. Öröm
hír ez sokaknak, 
gondolom, az itt lé
vők többségének 
az” -  így kezdődött 
dr. Lampérth Gyula 
tanévnyitó ünnepi 
beszéde 1991. szeptember 1-jén.

Az iskolai újság, a nagy múltú 
Nyugati Őrszem 1996. júniusi szá
mának „Hírek” rovatában pedig 
ezt olvashattuk:„A Magyarországi 
Evangélikus Egyház Országos 
Presbitériuma -  a tantestület elő
zetes véleménynyilvánítása alap
ján, az Igazgatótanács javaslatára 
-  1996. május 10-i ülésén dr. 
Lampérth Gyula igazgatót újabb 6 
évre a soproni Líceum igazgatójá
vá nevezte ki.”

1991-1996: öt év a 439 eszten
dős iskola, az (ismét) egyházi gim
názium történetéből, öt év mind
nyájunk életéből.

Befejeztük az 1995-1996-os tan
évet. Ez a számvetés a visszatekin
tés ideje is, visszatekintés a kezdet
re, az elmúlt öt évre.

A megyei lapban, a Kisalföld
ben 1991. augusztus 21-én az új 
igazgatóval készített inteijúban dr. 
Lampérth Gyula bemutatkozott a 
soproniaknak, vallott önmagáról 
és terveiről: „Engem az évszázados 
iskola újraszervezésének elve vezé
relt Sopronba. ” A főiskolai docensi 
állást adta fel azért, hogy az evan
gélikus egyház gimnáziumát irá
nyíthassa, „mert itt, Sopronban a 
tanári hivatás és az Istenről vallott 
felfogás egyszerre lehet jelen. ”

Tisztában volt azzal az új igazga
tó (amint az eddig idézett interjú
ban elmondta), hogy az intéz
ményt „a lehető legkisebb megráz
kódtatással kell átvezetni az egyik 
fenntartótól a másikig. A  lényeg, 
hogy a szemlélet változzék meg. ”

D. Szebik Imre püspök segítő fi
gyelemmel .kísérte munkánkat. 
Többünket megtisztelt óralátoga- 

4 l§ s a f ,n  érdeklődött? Habéit 
látjuk, érezzük a változást az egy
házi iskola életében.

Újraszerveződött az 1918-ban 
létrehozott Soproni Líceumi Diák- 
szövetség (a történetét megírta 
Kocsis István tanártársunk), jó a 
kapcsolat az öregdiákokkal.

Az öt évvel ezelőtti tanévnyitó 
és az idei tanévzáró ünnepély lehet 
az a két határkő, amelynél megál
lunk, hogy újult erővel tovább foly
tathassuk.

Amikor a Líceum igazgatóját ar
ról kérdeztem, hogy mit tart saját 
munkájában maradandó értéknek, 
ha az elmúlt ötéves időszakra 
visszatekint, szerényen átfogalmaz
ta a kérdést: „Nem gondolom és nem 
szeretném, ha mások azt gondolnák, 
hogy az igazgató eredményeiről van 
szó. A z Úr csodás működésével 
együtt, a tantestülettel értük el azt, 
amit ma eredményes változásnak 
tarthatunk” -  mondta. így (többes 
számban) az eredményeinkről írok.

A tényekről vázlatos rövidség
gel: Az iskola épületén kész az ut
cai és az udvari homlokzat, az ud
var burkolata, a belső festés, a par
kettázás, a központi fűtés, a pince- 
és a padlástér részleges beépítése. 
A  rideg felsorolás mögött az van, 
hogy otthonosan szép, kényelme
sebb, meleg lett az iskolánk, hogy 
az érettségi találkozóra érkező 
volt tanítványok csodálkozó elis
meréssel nyugtázzák a külső válto
zást a környezetben és a tárgyi fel
tételekben (2 számítógépterem ki
alakítása, nyelvi labor, kondicioná
lóterem stb.).

Van saját, önálló, evangélikus 
kollégiumunk, közel az iskolához.

Egymás mellett él a nyolcosztá
lyos (már 4 -évfolyam)'és"tr négy-' 

... osztályos gimnázium A l^íjszt^J)'- 
ról 21-re nőn a létszám a nappali 
tagozaton. A levelező tagozatunk 
is egyházi jellegű.

Az iskola német nemzetiségi 
képzést is folytat; négy- és nyolc- 
osztályos formában is. „Ez megtar
tója az itthoni németségnek és 
vonzóerő a külföldi magyarság
nak.” Jelenleg 10 országhatáron 
túli magyar gyerekünk van. A gye
rekek közötti kb. 5%-os (korábbi) 
evangélikus arány ma 45%-ra nőtt. 
Megnőtt a tantestület létszáma, az 
evangélikus tanároké is.

Az iskola megtisztelő helyen 
van a város életében, a közvéle
ményben. Jó a kapcsolat a helyi 
(megyei) sajtóval. Rendszeresen 
jelenik meg cikk, kép versenyered
ményeinkről, sikereinkről, mun
kánkról a helyi (megyei) újságban. 
Folytathatnám a sort az elmúlt 
évek iskolai változásairól, de itt 
most megállók. Nem szeretném, 
ha ez a töredékes összegzés kérke
désnek tűnne.

E rövid számvetést nem fejezhe
tem be anélkül, hogy ne említsem 
egy licista öregdiák, Sümeghy Jó
zsef vadosiai lelkész nevét. Az „át
menet” időszakában és az első 
években a mindnyájunk által tisz
telt „Jóska bácsi”, istentől kapott 
bölcsességgel, egy élet tapasztala
tával és nagy szeretettel, humá
nummal segítette munkánkat. Az 
ő egyénisége, segítsége, tanácsai is 
benne vannak eredményeinkben, 
e megtett útban.

Hadd záijam Szimon János lel
kész szavaival: „Istennek legyen há
la az első öt évért. Mindazért, amivel 
megajándékozott bennünket. A  fia
talokért, alakét taníthattunk... Há
lát adunk a szülőkért, akik bizal
mukkal ajándékozták meg a Líceu
mot, és benne egyházunkat. Urunk 
adjon erőt a tanároknak, ...és 
ajándékozza meg a lelki értékek 
közvetítőit... ”

így érkeztünk el -  gondolatban 
-  az idei tanévzáró ünnepély fel
idézéséig. Soha ennyi, különféle 
alapítványi díj, elismerés, jutalom 
nem került még kiosztásra, mint 
ebben a tanévben. Együtt örültünk 
az idei díjazottakkal.

-  Végétért az ötödik tanév! 
Megpihenünk és visszapillantunk 

—a,-megtett-útra.-Előttünk újabb 
évek, újabb feladatok. iyAdja az Úr, 

• i; hogy mSfdfolytatni tudjuk!’”
Sámson Klára 
líceumi tanár

ITT A NYÁR! NYARALJUNK?!

Együtt nyaral a család
számomra csak akkor van értelme, 
ha a családtól és mindenkitől távol 
lehetek!

S talán lennének még néhányan, 
akik velem együtt reménységgel 
néznek az együttes nyaralásra, 
mert eddig még nem volt lehetősé
gük erre. Én így nézek az idei 
nyárra. Bár az elmúlt években nya
raltunk szülőknél, rokonoknál, 
voltunk ifjúsági heteken a Bala- 
ton-parton, azaz volt nyaralás, ki- 
kapcsolódás, mégis hiányzott a

szoros családi együttlét, amikor 
szülők és gyerekek csakis egymás
ra ügyelnek, egymással játszanak, 
egymással beszélgetnek, s ezáltal 
regi, ki nem mondott problémák 
oldódnak meg szülők es gyerme
kek között. Őrülnék, ha minden 
család ilyen várakozással nézne az 
együttes nyaralás elé.

Azoknak, akik kérdésessé te
szik az együtt nyaralás lehetősé
gét, szeretnék rámutatni, hogy le
leményesen kis összegből is cso

dálatos nyaralás válhat. Szerte az 
országban sok kiürült, e célra át
alakított parókiát, visszakapott 
egyházi mgatlant, gyülekezeti 
vendégházat igénybe lehet venni. 
Kérjék ebben lelkészük segítsé
gét, s így a „pénztelenség” nem 
lesz akadály. Ázoknak, akik meg
kérdőjelezik a családdal való nya
ralás értelmét, kívánok olyan nya
rat, mely megváltoztatja eddigi ál
láspontjukat.

Mindazoknak pedig, akik re
ménységgel néznek nyaralásuk 
elé, kívánok boldog, egymásra fi
gyelő együttlétet a közösséget te
remtő Isten színe előtt.

lámásy Tamásné

M i t  k a p t a m  P i l á t u s o n  k e r e s z t ü l ?

III rész: Bántalmazásai -  Aki a valóságban kegyetlen volt

Úgy érzem, hogy a Bibliánk egy kicsit elfogult Pilátus
sal kapcsolatban. Nem annyira őt teszi felelőssé Jézus 
szenvedéseiért és haláláért, m int inkább a zsidókat. Ők 
az igazi ellenség az evangélisták szerint, őket terheli az 
Úr kiontott vére, nem pedig Pilátust. Sőt már-márpozi
tívan mutatják be az ő  szerepét ezzel az üggyel kapcso
latban, m int aki felfigyelt Krisztus személyére, védeni 
próbálta őt. Talán meg is akarta menteni, hisz mégsem 
szándékozott egy ártatlan embert megölni.

Ezzel szemben, ha megnézzük a többi történelmi do
kumentumot, rögtön észrevehető, hogy Pilátus a való
ságban nem volt ilyen engedékeny és lágyszívű. Most ak
kor milyen volt igazában? A  Szentírás talán nem mond 
igazat? De igen! Hiszen a Bibliánk nem egy precíz törté
netírás. Csak azt használja fel, ami szükséges az öröm
hír, az evangélium továbbadásához. Egy másik oldalt 
m utat be. Nem az a célja, hogy a sárga földig lehordja 
Pilátust, hanem másra akarja terelni a szót, és másra 
irányítani a hangsúlyt. Nem az számít, hogy milyen is 
valójában, hanem hogy miképpen viselkedett Jézussal, 
így válhatott Pilátus, a kegyetlen zsarnok a Biblia lapja
in olyan emberré, aki foglalkozott Jézus Krisztus ^h a ll
gatási perével. A  négy evangélista szerint nem ő  a fobű- 
nös, noha valószínűleg a valóságban százszor annyi vét
ket elkövetett, m int a Jézust vádoló zsidók

A  történelem tehát arról tesz bizonyságot, hogy Pilátus 
korántsem tartozik az emberiség történetének szentjei 
közé. Philon egyenesen azt írja róla, hogy erőszakos em
ber volt, akinek vezetése alatt általános volt a rablás, a 
kínzatás, a zsarolás és a törvénytelenség. Persze ő  egy ki
csit elfogult is, hiszen noha Alexandriában élt, mégis
csak diaszpórában lakó zsidó filozófus volt. Ennek elle
nére bizonyára nem téved a helytartóval kapcsolatban.

Mint ez is bizonyítja, láthatjuk, hogy illik rá a neve is, hi
szen annak jelentése: „Felfegyverzett”. Római volt, akik
nél erény volt az olyan viselkedésmód, amely őt is jelle
mezte.

A  szinedrium (a zsidó papi tanácsból és a nép vénei
ből álló testület) tehát jó l tudta, kihez kell fordulni Jézus 
ügyében; tudták, kinél kell kopogtatni, ha kellően ke
gyetlen ítéletet szeretnének. Jézust meg kell öletni, ez volt 
az ő  tervük. De ehhez kellett a helytartó beleegyezése, jó 
váhagyása, mert anélkül nem lehet kivégzés. Tudták, a 
kegyetlenségéről hírhedt Pilátus kimondja a halálos íté
letet, főleg ha egy kicsit sarokba is szorítják. A  zsidók 
szemlátomást féltek tőle, és b izo n y  Arimátiai Józsefnek, 
a Jézus testét kikérő tanácstagnak nagyon bátornak kel
lett lennie, hogy csak úgy hívatlanul be merjen hozzá 
menni és kérését elő merje adni előtte.

De azért a Bibliában sem annyira pozitív a személye. 
Megmutatja azért a foga fehérét! Hiszen végül is, meg
győződése ellenére kiszolgáltatja Jézust ártatlanul a zsi
dóknak. Ez az ő  igazi tragédiája a Szentírásban, nem 
pedig egyéb más kegyetlenkedései. Odaadta az Urat ké- 
nyüknek-kedvüknek, és m int annyiszor, megint eljátszot
ta a becsületét.

Sőt, Szentírásunk szól egy véres rémtettéről is! Lukács 
evangéliuma 13. fejezetében hírt hoznak Jézusnak egy 
szörnyű eseményről, amelynek Pilátus volt az elkövető
je: Galileaiak vérét az áldozatukkal keverte, vagyis mé
szárlásra adott parancsot. Noha erről más történelmi 
forrásunk nincs, mégis tényként kezelhetjük, hogy nem 
bánt kesztyűs kézzel a zsidósággal. Valószínűig páska 
ünnepén történhetett ez a tragédia, erre utal az áldozat 
ténye, amit nem lehetett végrehajtani másutt, csak a je- 
ruzsálemi templomban, kivéve ezt az ünnepet. Talán va

lami zavargás történhetett itt ekkor: a zsidó nép egyik 
csoportja ugyanis szerette kihasználni ezeket a tömeges 
alkalmakat, hogy fegyveres ellenkezésre szítsa az össze- 
gyülekezőket Róma ellen. Ők voltak a zelóták, akik 
amolyan ókori partizánmozgalmat folytattak az elnyo
mó hatalom ellen. A  nép nagyon a pártjukat fogta, és így 
Pilátus véres tette óriási megütközést keltett, amellett, 
hogy botrányos szentségtörés is volt a vallásos, áldozati 
kultusz megszentségtelenítése.

Mit kaptam Pilátuson keresztül? Először azt, hogy a 
Biblia nem csak történelemírás akar lenni, hanem bi
zonyságtevés is. Másodszor meglátni azt, hogy milyen 
sokan vannak olyanok, akik meggyőződésük ellenére 
tesznek valamit helytelenül: Pilátusként kiszolgáltatják 
„Jézust”, Heródesként Keresztelő Jánost. De megtanított 
arra is, az emberek gyakran nem azok, aminek látsza
nak, akár pozitív szereplői életemnek, akár negatívak.

Gabnai Sándor 
teológus

Koszorúzási ünnepség a Fasorban
A Fasori Evangélikus Gyülekezet, a Budapesti Evan

gélikus Gimnázium tantestülete és diáksága, valamint a 
Volt Növendékek Egyesülete június 16-án ünnepi isten- 
tisztelet keretében megkoszorúzta a fasori evangélikus 
templom homlokzati falán elhelyezett második világhá
borús hősi emlékművet, melyet öt évvel ezelőtt D. Har
mati Béla, a Déli Egyházkerület püspöke avatott fel ab
ból az alkalomból, hogy az utolsó idegen fegyveres kato
na békésen elhagyta Hazánk szent földjét, végetvetve an
nak a több évtizedes megszállásnak, amely 1944. március
19-én kezdődött, majd a háborús események során egy 
másik állam hadserege által folytatódott mintegy negy
venhét évig, azaz 1991 júniusáig, csak akkor teremtve 
meg annak lehetőségét, hogy Hazánk visszanyerje teljes

függetlenségét és megindulhasson a szabad, demokrati
kus fejlődés útján. Igét hirdetett és az emlékművet meg
áldotta Szirmai Zoltán esperes. Az ünnepi beszédet Si
mon Róbert gyülekezeti presbiter, a Volt Növendékek 
Egyesületének alelnöke tartotta. Beszédében többek kö
zött ezeket mondta: >yA második világháború vérzivatara, 
valamint a holocaust okozta tömegmészárlások, a légitá
madások és menekülések, a szélsőséges diktatúrák, Ausch
witz és Vorkuta, Mauthausen és Recsk, a vérbefojtott és so
káig ellenforradalomnak tartott népfelkelés és szabadság- 
harc, majd az azt követő megtorlások során életüket vesztett 
emberek nemcsak az egyenruhát viselő reguláris hadsereg 
fegyveres honvédéi közül kerültek ki, hanem harci esemé
nyekben részt nem vett munkaszolgálatosok, fegyvertelen ci
vilek, öregek, asszonyok és gyermekek is áldozatokká váltak, 
köztük kamaszkorú fasori diáktársaink is szép számban... 
A csataterek emberirtó borzalmainak elviselésében így mo
sódtak el a különbségek katona és civil, férfi és nő, felnőtt és 
gyermek között, mert a bombák és lövedékek megkülönböz
tetés nélkül egyformán szórták a halált. Ez az emléktábla... 
hirdesse valamennyiük dicső áldozatát és mementóul szol
gáljon az utókornak azzal a figyelmeztetéssel: tegyenek meg 
mindent, hogy soha többé ne legyen szükség újabb háborús 
emlékművekre, mert egy újabb háború egyet jelentene a 
nemzethalállal. Kérjük a Mindenhatót, védje meg népünket 
és nemzetünket, hogy az egyre fogyó magyarság ne kerüljön 
a hunok, a gepidák, a longobárdok és az avarok sorsára és 
őrizzen meg bennünket, hogy utódaink a jövő évezredeket 
boldog nemzetként tudják megélni ”

A koszorút a gyülekezet két presbitere, Szabó István, a 
Volt Növendékek Egyesületének titkára és Simon Ró
bert, az Egyesület alelnöke helyezte el. Az ünnepségen, 
mely imádsággal és a Himnusz eléneklésével ért véget, 
részt vett az emlékművet alkotó művész, volt fasori diák, 
dr. Pfahler Pál főorvos, ny. MÁV főtanácsos, valamint a 
gyülekezet és a gimnázium számos tagja.

S. R.

\



----------NAPRÓL
Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem pol

gártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Ef 2,19.

VASÁRNAP Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba és 
életem a világosságban gyönyörködjék. Jób 33,28 (lKor 
15,20; Jn 6,1-15; ApCsel 2,41-47; Zsolt 144). Ez minden 
hívő embernek szóló ígéret. Akkor is, ha Isten testi életün
ket hosszabbította meg úgy, hogy valami bajból kimentett, 
akkor is, ha néhányunknak rövidesen át kell mennünk 
azon az alagúton, amit halálnak nevezünk. A mi életünk 
sosem kerül sírba, csak a testünk. A mi életünk örök, és itt 
a földön homályosan, a halál pillanatában már élénkebben 
és odaát teljes valóságában csodálhatjuk Isten világossá
gát, dicsőségét.

HÉTFŐ Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 
magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondola
taim a ti gondolataitoknál. Ézs 55,9 (Róm 11,33; 2Móz 
16,32-35a; Mk 3,20-30). Mindnyájan sokszor tapasztaltuk 
már talán csalódottan, hogy Isten valamit egészen más
képp rendezett, mint ahogy mi szerettük volna. Ilyenkor 
egy vigasztalás marad: tudni, hogy az O megoldásai nem 
„alábbvalóbbak”, hanem magasabbak, mint a mieink. Aki 
Isten útjára lép, az nem süllyed, nem csúszik lefelé, még- 
csak nem is marad egysíkú, hanem felfelé, magasabbra jut, 
mint ahová önerejéből bármikor is juthatott volna. Felül
ről, Isten szemszögéből nézve pedig saját kusza életünk is 
áttekinthetőbb és vigasztalóbb képet mutat.

Evangélikus Élet 1996. július 21.

NAPRA
ten megbüntetett, ahogyan megérdemelted, nincs igazad. 
Ha most még olvasod e sorokat, akkor eddig csak fenyitett, 
de nem érdemed szerint büntetett Isten. Amit mi egyetlen 
bűn elkövetése után is érdemiünk, az azonnali halál lenne. 
Ha van időnk vétkeink után még igét olvasni, imádkozni, 
tenni-venni, dolgainkat végezni, akkor nem vagyunk iga
zán megbüntetve. Isten adott még időt. Mire adta? Bocsá
natkérésre. Ha eddig elmulasztottad volna, tedd meg 
most. Abban a pillanatban Jézusé lesz a te bűnöd és tied az 
Ő tisztasága, s többé nem kell félned a büntetéstől.

CSÜTÖRTÖK Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bű
neinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! Mik 
7,19 (lTim 1,15; Lk 9,10-17; Mk 4,10—12). Istenhez min
dennap, minden órában vissza lehet menni bocsánatkérés
re és megtisztulásra. De azt a bűnt, amit már egyszer el
mondtam neki és letettem előtte, visszaemlegetni, elemez
getni, újra magamra vállalni nem szabad. Isten megbocsá
tott. Te miért nem bocsátasz meg magadnak? Miért mar-

JÉZUS PRÓBATÉTELE
Jn 11,1-16

A VASÁRNAP IGÉJE

KEDD Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az 
ember, aki hozzá menekül! Zsolt 34,9 (Jn 6,35; 2Móz 
19,3-8; Mk 3,31-35). Jézus Krisztus minden érzékszervünk 
számára kínálja magát. Szavát hallhatjuk, az igét és golgo
tái keresztjét láthatjuk, az ostyát és a bort ízlelhetjük és ta
pinthatjuk, szívünket és érzelmi világunkat is átjárja a ke
gyelem és a védettség öröme. Érdemes hozzá menekülni, 
jó helyen leszünk nála. Jézus nem egy rozzant és megko
pott menedékház, hanem stabil alapja, biztos és örök vé
delme életünknek.

SZERDA Ezért megbüntetlek titeket, ahogyan megér- 
demlitek -  így szól az Úr. Jer 21,14 (Mt 6,12; Fii 2,1-4; Mk 
4,1-9). Ha úgy érzed, testvérem, hogy ez történt veled, Is-

cangolod magad?

PÉNTEK Segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön, mert 
amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan 
kell. Róm 8,16 (Zak 12,10; Jn 6,47-51; Mk 4,13-20). Cso
dálatra méltó, ahogyan a Szentháromság Isten minden 
erejét és személyét mozgósítja azért, hogy nekünk áldott 
életünk lehessen. Ritkán gondolunk a Szentlélek eme fel
adatára, amiről itt olvastunk. Imádság közben vezeti gon
dolatainkat, irányítja vágyainkat és ha valami rosszul hang
zott el, azt Ő Isten elé „tolmácsolja”. Ez ne bénítson, in
kább bátorítson minket az őszinte imádságra!

SZOMBAT Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöt
tetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint megfeszí
tettről. lKor 2,1-2 (Ézs 5,21; Jel 19,6-9; Mk 4,21-25). Na
gyon sokféle csalétek található ebben a világban. Sokféle 
irányzat és mozgalom tart igényt életünkre. Ekesszólással, 
szép ígéretekkel próbálnak vonzani és megfogni minket. Ho
gyan igazodjak el? Honnan tudjam, mire építsek, kiben bíz
zam, hová kötődjek? Honnan tudjam, mi lesz később káros 
nekem? Az egyetlen iránytű a megfeszített Krisztus. Ahol Ő 
áll a középpontban, ott védelem alatt lehet az életünk.

Bálint Józsefné

Az ismeretlen holnap
Zsid 11,8

Minket nyugtalanít az, ami is
meretlen. Mindent biztosítani aka
runk: a holnapot, öregséget, la
kást, autót...

Még a halál titkát is próbálnánk 
megfejteni. Mi lesz a halál után? -  
Ezt Isten elrejtette. Lehet fesze
getni a titkokat, amit Isten elrej
tett (okkultizmus). De ezen átok 
van:- A z ember sok mindent akar
na tudni, amire nem lenne szüksé
ge. A  Biblia világosan elintézi ezt a 
kérdést: tyA  titkok az Úréi, ami Iste
nünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok 
pedig a mieink... ” (5Mózes 29,28).

Egész életünkre jellemző, hogy 
a Sátán ingerelni tud Isten rendje 
ellen. Pl.: próbáljuk ki milyen len
ne az élet házasság nélkül, milyen 
lenne a gyermekvállalás nevelés 
nélkül, milyen lenne a vasárnap 
templom nélkül. Általában milyen 
lenne átlépni a sorompókat és kor
látokat, és élni a magunk bölcses
sége szerint.

A hit útja egészen más! Ábrahám 
első lépése a hit útján az volt: ki
ment hazájából, nem tudva, hová

megy. „Hit által engedelmeskedett 
Abrahám, amikor elhivatott, hogy 
induljon el arra a helyre, amelyet 
örökségül fog kapni És elindult, 
nem tudva hova megy ” Tehát nem 
tudta hova megy, hogy lesz, mint 
lesz. Ez nyitott kérdés maradt, de 
ott volt az egyetlen fix pont, hogy 
Isten vele lesz.

Tapasztaltad-e már, hogy Isten 
jelenlétében más színt kap az is, 
hogy „nem tudom”. Ez a mondat 
is sokféleképp hangozhat: keserűn, 
lázadón, zúgolódva, de hangozhat 
alázattal is, az oltalom, az őrzés tu
datában és ezért egy benső csend
del. -  Hányszor van úgy, hogy nem 
tudom, meddig tart a betegségem, 
vagy meddig marad meg a munka
helyem, vagy nem tudom hány 
évem van még hátra az életem
ből...

Nem tudom. De van olyan is, 
amit nem is szükséges tudnom. 
Valljuk meg: igen -  a tudás bizton
ságot ígér. De századunkban kese
rűen tapasztaljuk, a tudás és az 
emberi gonoszság együtt pokollá

tudja tenni az életet (atombom
ba)!

A világ és az egyes ember sorsát 
nem a tudás, hanem Isten őrzése 
dönti el Bibliánk a 125. Zsoltárban 
ezt így fejezi ki: ha az Úr nem őrzi a 
várost, hiába vigyáznak rá az őrök. 
Ma sokan szakadnak el Istentől, 
más szóval elengedik Isten kezét. 
Ellökik maguktól ezt az őrző kezet. 
Ezt tesszük sokszor és ezzel inge
reljük Istent. Csak Jézus közbenjá
rásáért folyhat tovább, úgy-ahogy 
az élet. O ma is imádkozik a vilá
gért: Atyám, bocsáss meg nékik, 
mert nem tudják, mit cselekesznek.

Ma sokasodnak a lakatok, zá
rak, rácsok kapun, ajtón, ablakon. 
Szükség is van erre. De ne feledjük 
az előbbi igét, „ha az Úr nem őrzi a 
házat”...

Komolyan vesszük-e, hogy egy 
döntő kérdés van: Isten őrzésére 
bízzuk-e magunkat. Ma is igaz: ne
héz gazdasági helyzetben, bizony
talan jövő árnyékában Jézus az 
őrző és a jó Pásztor. A világ csak 
szalmaszálakat kínál, hogy abba 
kapaszkodj. De Isten keze biztos, 
O soha nem enged el, ha egyszer 
igazán belekapaszkodsz.

Gáncs Aladár

A MIATYÁNK így vizsgáztat téged
Nem mondhatod: ATYANK, ha nem viselkedsz úgy, mint az Ő gyermeke 

a mindennapi életben.
Nem mondhatod: MI ATYANK, ha lelki elzártságban élsz testvéreiddel.
Nem mondhatod: KI VAGY A MENNYEKBEN, ha csak a földi dolgokra 

gondolsz.
Nem mondhatod: SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED, ha te nem 

tiszteled mindig az Ő nevét.
Nem mondhatod: JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, ha te összekevered 

Isten országát a földi sikerekkel.
Nem mondhatod: LEGYEN MEG A TE AKARATOD, ha nem akarod el

fogadni az Istennek tervét teveled.
Nem mondhatod: A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG 

NEKÜNK MA, ha nem törődsz azzal, hogy mások 
éheznek.

Nem mondhatod: BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET, ha bárkivel 
szemben haragot táplálsz.

Nem mondhatod: AMIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLE
NÜNK VÉTKEZŐKNEK, ha még nem tudtál igazán 
megbocsátani mindenki másnak.

Nem mondhatod: ÉS NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE, ha még tu
datosan tudsz bűnözni.

Nem mondhatod: DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, ha nem har
colsz minden gonoszság ellen.

Nem mondhatod: MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DI
CSŐSÉG, ha nem tudtál lemondani a földi dolgok ön
ző birtoklásáról, a parancsolgatásról és a hiúságról, 
amely magadnak tulajdonítja, ha valami sikerült ne
ked.

Nem mondhatod: AMEN, ha nem hallottad meg őszintén, hittel és meg
győződéssel a MIATY.' NK neked szóló igéit.

(Ismeretlen szerzőtől, 
Zéland.)

egy eszperantó folyóiratba, ' özölte Hamvai János, Új-

Szereted a gyermekeket? 
Szeretnél segíteni beteg 

gyermekeken? 
Szeretnél továbbtanulni ez 

irányban?
Szeretnéd mindezt zömmel 
egyházi közegben tanulni?

Ha igen, kérlek tanulmányozd 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 hagyomány- 
szérűén a Magyarországi Reformá

tus Egyház Bethesda 
Gyermekkórházában tartjuk.

A szakképzettséggel nem rendel
kezők számára a képzés tandíj- 
mentes. Vidéki tanulók számára 

kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 
Szerződéskötéssel tanulmányi és 

szociális ösztöndíjra van lehetőség. 
Felkeltettük az érdeklődésedet? 

Részletesebb tájékoztatással szol
gálunk a Batthyány 

Strattman László Egészségügyi 
Szakközépiskolában (Bp. XIV, 

Dózsa György u. 25-27.) a 
343-75-78 telefonszámon, szerdai 
napokon 9-12 óráig, vagy a Ma
gyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórházában 

(Bp. XIV, Bethesda u. 3.) 
Markóczy Sándoménál a 
343-30-20 telefonszámon. 

Jelentkezni még korlátozott szám
ban lehet.

Szeretettel várunk!

Lázár feltámasztását az Evangé
liumban megelőzi ez a rövid kis 
bevezető történet. Fontos a folyta
tásról is beszélni, hiszen ha csak 
ezt nézzük, akkor Jézus szavai na
gyon cinikusan és gúnyosan hang
zanak! Megtudja, hogy Lázár halá
los beteg. Ha nem segítenek rajta, 
akkor meghal. És mégis azon a he
lyen marad, ahol volt. Nem csinál 
semmit olyat, amire a tanítványok 
azt mondhatnák, hogy Jézus vala
mit tett Lázárért.

Jézus megnyugtatja a tanítvá
nyokat. Egyrészt elmondja nekik, 
hogy ez a betegség nem halálos, 
hanem az Isten dicsőségéért van. 
Másrészt pedig azzal nyugtatja 
őket, hogy Lázár nem halt meg, 
csak alszik. 0  nem a betegséget 
akarja analizálni, hanem az értel
mét és az okát megvilágítani. 
Mindez azért történt, mert így a 
tanítványok és a sokaság számára 
nyilvánvalóvá válhat Jézus halál 
fölötti hatalma is.

Az emberek mérlegelik a beteg
ségeket. Melyek a kisebb betegsé
gek, és melyek a komolyabbak. 
Külön kategóriát alkotunk a halá
los betegségeknek. Isten szemszö
géből viszont csak egyetlen halálos 
betegség létezik: ez pedig a bűn! 
Lázárt és testvéreit, Máriát és 
Mártát szerette Jézus. Nem azért 
írja le ezt az evangélista, mert ki 
kell külön hangsúlyozni. Mintha 
Jézus nem szeretne mindenkit. 
Hanem azért, mert ők viszonozták 
Jézus feléjük áradó szeretetét! 
Egyszóval szerették Jézust! És 
tudták jól, hogy bármi történik, az 
ő szeretetétől semmi sem választ
hatja el őket. Még a halál sem. 
Mert Jézus tanításának legna
gyobb része arról szól, hogy akkor 
van értelme az életünknek, ha va
lahová készülünk! Méghozzá Isten 
Országába! Akkor van értelme, ha 
már ebben az életben megismer
jük őt, így tudjuk, kihez készülünk! 
Ahol majd szemtől szembe, színről 
színre láthatjuk őt! ‘Non omnis 
moriar!’ -  Nem halok meg teljesen!
-  tartja a régi latin mondás is.

Van egy betegség, amit szégyen
nek tartanak az emberek: ez a rák! 
Érdekes, hogy akinek sokadik in
farktusa van, az büszkén meséli 
másoknak. Pedig ez is halálos be
tegség. A ráknál az a kérdés: Miért 
büntet az Isten? A bűnt pedig -

természetesen -  szégyelleni kell. A 
vakon született meggyógyitásával 
is bizonyítja Jézus, hogy a betegség 
nem a bűn'következménye. Sokkal 
inkább próbatételről van szó. Aki 
hisz benne, azt próbára teszi. Va
jon a próbatételek közepette is hű
séges marad? Aki pedig nem hisz 
benne, azt rá akaija döbbenteni, 
hogy nem irányíthatja az ember a 
saját sorsát! Lázárnál nem ír a be
tegségről, de érződik a próbatétel 
hatása. Nem is a haldokló Lázárt 
teszi próbára, hanem inkább a 
környezetét. A tanítványokat, akik 
próbálják hinni, hogy valóban csak 
alszik. A testvéreit, akik már gyá
szolnak, de érzik, hogy ahol Jézus 
jelen van, ott reményteli örömre 
fordul a gyász! Thmást, aki szeret
ne meghalni e világ számára, mert 
bízik Jézus hatalmában! És végül 
minket, akiket sok hasonló próba
tétel ér az életben.

Szeretünk-e Jézusnak tanácso
kat osztogatni? Mit, hogyan csi
náljon. Vagy pedig vakon bízunk 
benne. Mert tudjuk, ha Ő velünk 
van, akkor semmi nem árthat ne
künk. Ezt a hitet váija el tőlünk 
Isten, ami már a hívő embernek 
inkább tudás! Hiszen ez vezet 
minket az élet napos és árnyékos 
oldalán az örök élet felé. Szeret
jük-e Jézust a próbatételek köze
pette is? Haljunk meg e világ szá
mára, hogy vele új életre támad
hassunk fel!

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK:
Úr Jézus Krisztus! Ar(j nekünk re

ményteli hitet! Tudjunk szeretni Téged 
a megpróbáltatásokban és kísértések
ben, mert ez az út vezet Hozzád! Ámen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 7. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: ljn  5,18-20; az igehirdetés 
alapigéje: Jn 11,1-16.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 július 21-én, va
sárnap 1530-kor. A műsorban beszá
molót láthatunk a magyar-finn-észt 
lelkészkonferenciáról.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

július 20. szombat: „Lélektől léle
kig”,

július 21. vasárnap: Jézus az ^jtó...
-  Gémes István áhítata.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. Július 21.

I Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey 
Béla' n ., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de fél 11 Rihay Szabolcs; Békásmegyer, HL, 
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; 
Csillaghegy, HL, Mátyás Hr. u. 31. de^lO. 
Óbuda, m ., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint 
László; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. 
de 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Zászkaliczky Pál; de. 11. (úrv.) Gerőfi 
Gyuláné; du. 6. Brebovszky Gyula; VII., 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag 
A ndorné; du. 6. Muntag Andomé, Vili., 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VUL, 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VID., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; Vffl., Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Umás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Tunis; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Thmásy Tamás; 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 András; Budagyöngye, 
XIL, Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XU., Tarcsay V u. 11. de. 9. 
(úrv.) lhkács József; de. 11. (úrv.) TUkács 
József; du. fél 7. dr. Koczor Miklós; Xm ., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
xm., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
TUmásy TUmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 
10. TUmásy Tunás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. dr.Rafael József; Rákospalota, 
XV, Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. 
Veperdi Zoltán; Rákosszentmihálv, 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, 
XML, Tessedik tér de. 9. Kósa László; 
Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. 
Péter Attüa; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út
I I I .  de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, 
X m . Gázon Gy. u. de. 11. Péter Attila; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIU., 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, 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

Alsódörgicse: de. 11; Balatonalmádi (Baj- 
csy-Zs. u. 25.): du. 4; Balatonboglár (ref. 
templom): de. 9; Balatonfenyves (ref. temp
lom): du. 6. Balatonfüred (ref. fehér tem
plom): du. 6; BalatonfQzfő (ref. templom): 
du. Vi 3. Balatonlelle (ref. templom): de 11; 
Balatonszárszó: (német) de. 12; Hévíz: de. 
10; Keszthely (ref. templom): de fél 12; 
Kisdörgicse: de. fél 10; Mencshely: de. 11; 
Nemesleányfalu: du. 2; Siófok: (német) de. 
fél 10; (magyar) de. 11; Szentantalfa: de. 10; 
Zánka: de. 9.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán július 28-án, 
vasárnap de. 10.05 órakor, a szegedi 
evangélikus templomból. Igét hirdet: 
Tóth Attila szegedi leikész.

HAZAI ESEMENYEK
ORGONAZENES

ÁHÍTAT
július 28-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban. 
Oreonál:

NYÍRÓ GÁBOR 
Közreműködnek:

Sz. Gáborfi Zsuzsanna -  szoprán 
Kővári Judit -  alt 

Pájer Sára -  gordonka 
Műsoron Bach és régi mesterek 

művei.

A Fóti Ökumenikus Általános Isko
la pályázatot hirdet gazdasági vezetői 
állás betöltésére.

Feltételek: legalább hároméves szak
mai gyakorlat, felsőfokú KALASZ vagy 
mérlegképes könyvelői végzettség, er
kölcsi bizonyítvány, oklevélmásolat.

Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 2.
Vezetői pótlék, étkezési hozzájáru

lás van. Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határide

je: 1996. augusztus 15. Az állás elfogla
lásának ideje: 1996. szeptember 1. Lel- 
készi ajánlás előnyt jelent.

NAPFÉNY Otthonházainkba jelentkezé
seket fogadunk el.

Idősek ápolása-gondozása appartmanban, 
illetve 1-2 ágyas elhelyezéssel. Befizetett 
összeg öröklődik. VÁRVÖLGYÖN Mátyás 
Kir. u. 30., SZABADKÍGYÓSON Áchim u. 
2. alatt. Támogatóink, kik Otthonházaink te
vékenységét támogatják, ingyenes tombola
jegyet kapnak, mely tulajdonosai között 
VARVÖLGYÖN 20 m2-es appartman élet
hosszig tartó használatát sorsoljuk ki 1996. 
augusztus 20-án. NAPFÉNY Ótthonházak 
8381 Hévíz, Széchenyi u. 23. Pf: 50.

'Ibi-: 06/83-314-239,06/20-243-118.

A Romániai Zsinatpresbiteri Evan
gélikus Egyház július 7-9. között ünne
pi megemlékezést — istentiszteletet és 
közgyűlést -  tartott a kolozsvári temp
lomban. Megemlékeztek az 1921. jú
lius 7-9. között tartott zsinatról, me
lyen megalakult a magyar evangélikus 
gyülekezetek egyházkerülete. Ugyan
akkor délutáni ünnepély keretében 
millecentenáriumi megemlékezés is 
volt. Az eseményeken egyházunk kül
döttsége is jelen volt D. dr. Harmati 
Béla püspök vezetésével. Az erdélyi 
evangélikusságnak erről az ünnepéről 
következő számainkban beszámolót 
adunk.

HALÁLOZÁS
Dr. id. Sikter András június 25-én, 

életének 66. évében elhunyt. Temetése 
július 5-én volt a rákospalotai temető
ben. „Életem ideje kezedben van, sza
badíts meg engem.” Zsolt 31,16.

Apróhirdetés

Toronyórák korszerűen, világszínvonalon, 
rádióvezérléssel. Kapcsolóórák, harangozó
gépek. Toronyóraipari vállalkozás: CT Ko
vács Jenő. 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
Tfel/Fax: 22/348-880.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangönlő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája július 21-én: Imád
kozzunk, hogy ne az erőszak legyen a 
természetes életforma, hanem a humá
num, a másik elfogadása, a másik em
berért való cselekedet legyen a kívánt 
életforma.

TORONYÓRÁK korszerűen 
világszínvonal on-rádióvezérléssel 
KAPCSOLÓÓ RAK-HARAN GOZÓGÉPEK 
TORONYÓRAIPARI VÁLLALKOZÁS 

CT.: Kovács Jenő 
F I  8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6.

I í y x  C L  Tel./Fax: 22/348-880

A közeljövőben magyar nyelven is 
megjelenik

Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába 
(E inführung in  die Pastoralpsychologie) 

című könyve.
A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül.

A könyv bolti ára 1980 FL
Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a 
kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak h«».á a műhöz. 

Előjegyzését a következő cím re küldheti be:
ASTRA, Siófok, Pf. 117. 8601

Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvéttel postázzuk.
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„A nap le ne menjen a ti haragotokkal*
Vonatkoztasd ezt a hálára is.

Mutasd meg háládat még
azon a napon, amelyen érzed. 

Soha ne halogasd a hálát.
A. Schweitzer
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AZ ÚJPESTI EVANGÉLIKUS 
TEMPLOM
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HÍREK a  p á p u á k  
FÖLDJÉRŐL

Segíteni, fájdalmakat, 
betegséget enyhíteni

A gyógyszerek részei lettek életünknek. Az esetek 
többségében segítenek, enyhítik a fájdalmat, gyógyít
ják a bajt. Századunk nagy vívmánya a gyógyszeripar. 
Egyike a legdinamikusabban fejlődő iparágaknak. Bi
zonyos, hogy árnyoldalai is vannak a gyógyszerügy
nek. Sokan feleslegesen fogyasztják a készítménye
ket, mások bármilyen panasz esetén rögtön valami
lyen tablettát keresnek, sajnos öngyilkosoknak is esz
közül szolgálhat az egészség szolgálatára gyártott 
gyógyszer. Napjainkban az általános drágulás a 
gyógyszereket sem kerülte el. Ez tovább színezte a 
bonyolult képet.

Az Evangélikus Gyógyszer Alapítvány célja, hogy 
segítse e téren az egyház népét. Anyagilag is a rászo
rulókat, de ennél magasabb a cél. Elsősorban az, hogy 
erősítsük az egyházban a segítő gondolkodást, a má
sok iránti felelősséget. Vfegyük észre azokat, akik se
gítséget igényelnek. Másrészt fontos a tájékoztatás, az 
eligazítás is.

Bízvást reméljük, hogy az alapítvány működése hoz
zájárul ahhoz, hogy az egészség, a testi, a lelki és a szo
ciális egészség egyaránt érték legyen a számunkra. Az 
egyház felelőssége is kétségtelen a magyar nép kedve
zőtlen egészségügyi helyzetében. Nem becsültük, nem 
becsüljük eléggé az egészséget, testünket, melyet az 
apostol a Szentlélek templomának nevez meg.

A  vártnál némileg kevesebb igény érkezett be az 
Alapítvány első felhívására. Szeretnénk remélni, hogy 
ez azt jelenti, a gyülekezetek magukévá tették az el
képzelést, elsősorban az ő feladatuk segíteni azoknak, 
akik nem képesek a gyógyszerszámlát rendszeresen 
kifizetni, és akkor kell az Alapítványhoz fordulni, ha 
nincs saját erő.

Kilenc gyülekezet igényelt összesen kilencvenegy 
testvérünk számára támogatást. Az alapítvány vala
mennyi kérést indokoltnak találta. Az esetek egy ré
szében minden igényt kielégített az igénylés, ami a 
gyógyszerekre, árukra, a kért támogatásra, illetve a 
kérelmező betegségére vonatkozott. Az esetek másik 
része megfelelően volt dokumentálva, de még a hi
ányérzetet okozó kérések is kielégítőek voltak. Egy 
esetben sem hiányzott a lelkész ajánlása.

A  tapasztalatok alapján a kuratórium úgy döntött, 
hogy egységes igénylési lapot létesít, amely az orszá
gos irodától kérhető.

Összesen 297 200 forint odaítéléséről döntött a ku
ratórium. Ebben az évben még egyszer sor kerül a be
érkezett kérelmek elbírálására novemberben.

Jelen döntés rendező elve az volt folyamatos gyógy
szerre szorultság esetében, hogy a szükséglet ötven 
százalékát fedezze az Alapítvány. Reméljük, sikerül 
további forrásokat teremteni, és ilyen színvonalon 
folytatni a támogatást.

Frenkl Róbert

ERDÉLYI EVANGÉLIKUSOK ÜNNEPE
A  Romániai Ágostai Hitvallású Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyházkerület 75 évvel ezelőtt, 1921. július 7-9. kö

zött tartott zsinaton alakult meg. Erre emlékezett Erdély evangélikussága most, 1996. július 7-9. között a kolozs
vári evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten és közgyűlésen.

Vasárnap délután gyűltek össze a gyülekezetek küldöttei. Valamennyi magyar evangélikus gyülekezet lelkésze, pres
biteri küldöttsége és a helyi gyülekezet tagjai töltötték meg a kolozsvári templom padjait. A z oltárnál a két esperes:
K i s s  B é l a  kolozsvári és R a  d u  eh  Z s o l t  brassói esperes végezte a liturgiát, majd Raduch esperes tartott 
igehirdetést lM óz 50,20 alapján.

hagyjuk, hogy szent Felsége irányítsa, terelje, igazítsa, 
megtisztítsa életünket, abban a bizonyosságban, hogy 
azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van”
(Róm 8,28) -  fejezte be igehirdetését Raduch Zsolt 
esperes.

Az ünnepi istentiszteleten a Kolozsvári Egyesült 
Protestáns Teológiai Intézet kórusa is szolgált. Bemu
tatták Kovács László Attila professzor művét, melyet 
az 1. zsoltár verseire írt. Az egész istentisztelet zenei 
szolgálatát, több orgonamű megszólaltatásával ugyan
csak Kovács László Attila végezte, művészi értékekkel 
emelve az alkalom bensőséges ünnepélyességét.

I P  r , .  .. ... v . .. .... , .. I  I  . Azistentiszteletésúrvacsoraosztásvégeztévelem-
Zsolt esperes lektablat avatott a templom belsejében Mózes Árpád

„Mi ma emlékezni gyülekeztünk össze, emlékezni és 
nem jubilálni! Hiszen amire emlékezünk, nem álmaink, 
vágyaink beteljesülése, nem terveink valóra válása, ha
nem egy kényszerűségből fakadó esemény. Elődeink 75 
évvel ezelőtt kényszerültek beletörődni, tudomásul ven
ni, nincs visszatérés az anyaország az anyaegyház köte
lékébe, de valahogy mégis létezni kell, dolgozni kell... 
munkálni kell a leszakított, elárvult közösségben Isten 
országát. ”

Emlékezés volt: szétszaggattak egy nemzetet, má
sodrendű polgárokká fokoztak, folyt a beolvasztás, 
homogenizálás, az oktatásunk elsorvasztása, megfé
lemlítés, utóbb bíróság elé és haláltáborokba hurcolás 
és még hangosan panaszkodni sem volt szabad. Isten 
terve azonban a jóra fordítás az ige szerint. Mi a jó a 
75 évvel ezelőtti eseményekbén? -  tette fel a kérdést.
Jézus szava tartott meg: „Kelj fe l és járj!” Ma tisztel
günk egyházunk újraélesztése terén Istennek enge
delmeskedő elődeink emléke előtt. Megtanított Isten 
arra, hogy ő a szeretet és kegyelem szuverén Ura, 
hogy leszálljunk a büszkeség, magabiztosság és gőg 
magas lováról, és hozzá forduljunk: Isten segíts! De 
megtanított arra is, hogy pártoskodással és széthúzás
sal önmagunk és a ránkbízottak sírját ássuk, hogy 
csak az igazi, megélt ökumené tart meg, hogy ne át
kozzuk üldözőinket, hanem imádkozzunk értük, és 
ami biztató volt, hogy rendelt segítőkész és áldozat
kész testvéreket, akik reánk tekintettek külhonból és 
felvállalták sorsunkat...

Mindenek felett azonban megmaradt Isten kivá
lasztása, elhívása, mennyei polgárságunk; Jézus Meg
váltónk, Szabadítónk és Megtartónk. „Fogadjuk el azt 
az életet, amit Isten ad Jézus Krisztusban és által...

A felavatott emléktábla

EBB«92»AÄ ; MBAN ^X Z E T í  •

kolozsvári zsinat
m e l y e n  KIMONDTÁK ki c m  IA

ROMÁNIAI ZSINATPRL í BITeV Í  EVANGÉLIKUS
e g y h á z k e r ü l e t

megalakulását
e l ő d e in k  f á r a d s á g o s  m u n k á s s á g á r a

EM LÉK EZV E IS IÉ N  IRÁNTI HAIAVAL OROKITIETTE 
MEO E TÉNYT A MEGALAKULÁS 7 "  ÉVFORDULÓJÁN 
•  A Z EGYHÁZKERÜLET ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE •

Vendég egyházi vezetők csoportja

püspök és a két esperes, megörökítve a 75 éve egyház- 
kerületet alapítók emlékét, tiszteletet adva az ősök
nek. (Az emléktábla szövegét képünkön olvashatjuk.)

Valóban nem maradtak magukra erdélyi evangé
likus testvéreink. Ez megmutatkozott a külföldről ér
kezett nagyszámú egyházi személyek jelenlétében. 
Egyházunkat öttagú küldöttség képviselte dr. Harmati 
Béla püspök vezetésével, tagjai voltak dr. Sólyom Jenő, 
Déli kerületi felügyelő, Táborszky László kelet-békési 
esperes és ifj. Kendek György, akinek nagyapja kolozs
vári lelkész volt, és kiutasították, elűzték állásából Tria
non után -  valamint e sorok írója. Különösen erős kap
csolatok fűzik az erdélyi egyházat a Norvég Evangéli
kus Egyházhoz, ahonnan Per Hovland püspökhelyet
tes, Lars M. Halvorsen esperes és Terray László lelkész 
volt jelen. Németor
szágból Andreas 
Fiadé egyházfőtaná
csos és Hans W.
Kasch külügyi osz
tályvezető Meck- 
lenburgból, Magda
lene Hurtig a GAW 
képviseletében, Jo
hannes Nordhoff és 
Hannelore Jeske a 
Martin Luther 
Bundtól, Henry von 
Bőse a württember- 
gi Diakóniai Inté
zettől jött el -  ők va
lamennyien állandó 
kapcsolatot tarta
nak az erdélyi evan
gélikusokkal. Az 
ausztriai MLB új

Mózes Árpád püspök áldást oszt

Hirdessétek és vállaljátok, amit tanultatok!
Alig fejeződött be a Tfeológiai 

Akadémia munkája, és megtud
tuk, kik végeztek az V. évfolyam
ban, máris elkezdődött az ilyenkor 
szokásos lelkészavatások sora.

Június 30-án, vasárnap délután 
a Deák téri templomban álltak 
ketten az oltár elé, hogy felavatás 
után elinduljanak a lelkészi szolgá
lat útján: Andorka Eszter és Kele
men Péter. A  lelkészavatás szertar
tását D. dr. Harmati Béla püspök 
mellett D. dr. Prőhle Károly ny. 
professzor és Takácsné Kovácsházy 
Zelma lelkész végezte.

Az igehirdetésben -  Mt 6,10 
alapján — a püspök Isten akaratá
ról szólt a szolgálatba indulóknak. 
Öt éven át ezt tanultátok, mi az Is

ten akarata? Tanultátok, de nem 
lehet azt megtanulni, kitanulni. 
Most folytatódik, mert arról kell 
bizonyságot adnotok, hogy azt hir
detni és vállalni is tudjátok, amit 
tanultatok. Mindig szemetek előtt 
lássátok Jézust, akiben testet öl
tött az Isten akarata. Olyan közös
ségre hív, ahol az a fontos, mit 
akar a másik. Gyülekezet közössé
gébe küld, Isten munkájába. Eddig 
is tapasztaltátok már ezt a céllal 
való küldést. Eszter a Mevisz Bár
ka csoportjában tevékenykedett, 
legyen ez továbbra is feladat. Péter 
pedig jogi tanulmányokba kezdett 
és szeretné folytatni. Segítsd, hogy 
jó törvények szülessenek és jó 
igazság valósuljon meg.

Kinek-kinek más és más a talen
tuma, de azt fel kell használni. Ar
ra készüljetek, hogy nem fejezté
tek be a tanulmányaitokat. Ezen
túl a gyülekezet közösségével 
együtt kell keresni: mi az Isten 
akarata? Annak lesz értéke, ha 
valós közösség alakul szolgálato
tok nyomán. Kiküldünk titeket és 
rajtatok is áll, hogy valósuljon Is
ten akarata!

Az istentisztelet során ízelítőt 
kaptunk abból, hogyan valósul ez a 
közösség. Andorka Eszter ifjúsági 
munkájának gyümölcseként a 
Cine Roma együttes tagjai adták 
elő gitárkísérettel magasztaló éne
küket. Thgjai sorában cigány fiata- 

(Folytatás a 3. oldalon)

főtitkára, Fónyad Pál is jelen volt. A  hazai testvéregy
házak közül a szászok evangélikus egyházát dr. Horst 
Holdenwang főgondnok és dr. Hermann Pitters dékán 
képviselte. Eljött dr. Jakubinyi György római katolikus 
érsek és dr. Czirják Árpád érseki helynök, dr. Csiha Kál
mán kolozsvári és D. Tőkés László nagyváradi reformá
tus püspök, dr. Erdő János unitárius püspök, dr. Szabó 
Árpád püspökhelyettes és a Teológiai Intézet rektora, 
dr. Geréb Zsolt is. V i lá g i  vendégek sorában ott láttuk 
Szőcs Ferenc nagykövetünket, Kötő Józsefet, az

Az ünneplő gyülekezet

A közgyűlést megnyitja dr. Podhradszky László felügyelő

RMDSZ képviselőjét és Patrubányi Miklóst, a Magya
rok Világszövetsége erdélyi részének elnökét.

Ünnepi közgyűlés
Hétfőn délelőtt került sorra a közgyűlésen való 

megemlékezés, ahol a reggeli áhítatot D. dr. Harmati 
Béla püspökünk tartotta Lk 12,32 alapján. Biztatta a 
„kicsiny nyájat”, ne félj! Nézz föl! Krisztus eljött meg
halni értünk, és vele megy a történelem tovább.

Dr. Podhradszky László egyetemes felügyelő beve
zető és megnyitó szavai után három előadásban tár
ták fel az egyház történelmi gyökereit a reformációtól 
az 1. világháború végéig, a zsinatpresbiteri egyházke
rület történetét és a mai helyzetét.

Kovács László Attila professzor előadásában rámu
tatott arra, hogy történelmük visszanyúlik a reformáció 
koráig, hogy Erdély egyházi helyzetét e sokszínűség 
jellemzi. „Erdély népe a nyugati és keleti keresztyénség és 
kultúra határvonalán él... A  nyugati keresztyénséget és 
kultúrát képviseljük és védjük ma is ezen a vidéken, mert 
bár az országhatárok elköltöztek, de a nyugati és keleti 
kultúra határvonalát ma is a Kárpátok jelentik ... Ezen 
a földön a felekezeti identitás egyben nemzeti identitást, 
gondolkodásbeli és kultúrabeli különbséget is jelent. ”

Kitért az iskolák ügyére is, melyek kezdettől fogva 
részei voltak az egyház munkájának. Amikor ma „azo
kat visszakövetelni igyekezünk, nem divatból és nem má
sok megrövidítése céljából tesszük, hanem, mert egysze
rűen erre kötelez bennünket reformációi örökségünk is. ”

Az erdélyiek identitását meghatározó, sajátos re
formációi örökség az, amit az 1568-as Tordai ország- 
gyűlés iktatott törvénybe a szabad vallásgyakorlatról. 
Ezt az örökséget a négy felekezet (katolikus-refor- 
mátus-evangélikus és unitárius) hívei ma is őrzik és 
gyakorolják.

Kiss Béla esperes az 1921-ben megalakult zsinat- 
presbiteri egyházkerület történelmének lapjait idézte 
fel. Sajnos, ezek a lapok több próbáról, szenvedésről 
és üldöztetésről beszélnek, mint nyugodt, kiegyensú
lyozott életlehetőségről. Éppen a kolozsvári templom 
két papjának esete példázza legjobban ezt a tényt. 
Kirchknopf Gusztáv lelkészt az állami hatóságok halá
losan megfenyegették, és kitoloncolták az országból. 
Később Járosi Andor esperes és teológiai tanár szen
vedett a 2. világháború után. Az orosz csapatok hur
colták el, nem tudni, hol halt meg, és hol van eltemet
ve. De a kommunizmus idején is folytatódtak a meg
próbáltatások. 1958/59-ben a Vallásügyi Államtitkár
ság megvonta Mózes Árpád, Antal László és Kiss Béla 
lelkészek működési engedélyét, őket Dani Péter, Veres 
Károly, Gödri O. János, Bibó László és Török András 
teológiai hallgatókkal együtt államellenes tevékeny
ség miatt különböző terjedelmű fegyházbüntetésre 
ítélték, többségük a Duna-delta mocsaraiban végzett 
kényszermunkát.

1992-ben választották Mózes Árpádot püspökké, 
1994-ben alakult meg a Szlovák Egyházmegye a báná
ti részen és ugyanez évben Nemzeti Bizottságot hoz
tak létre a két erdélyi evangélikus egyház között a szá
szok és magyarok. Ma templomot építenek Sepsi- 
szentgyörgyön, és megindul a sajtómunka is újra. En
nek első jele az új énekeskönyv kiadása volt, most pe
dig Harangszó címen jelentetnek meg -  egyelőre idő
szaki -  egyházkerületi újságot.

A közgyűlés menetében a felsorolt vendégek mind 
köszöntötték az évforduló alkalmából az erdélyi 
evangélikusokat. Egyházunk nevében Harmati Béla 
püspök mondott meleg szavakat, és egyben átadta a 
Lutheránus Világszövetség, Noko főtitkár és Görög 
Tibor Európa-titkár köszöntését is. Sólyom Jenő ke
rületi felügyelő a Déli kerület nevében szólt, igével 
köszöntött, és megemlítette, hogy az ünneplésen és 
együttérzésen kívül még tanultunk is az erdélyiektől, 
akik háromnapos zsinaton megalkották egykor alkot
mányukat, és az ma is jól funkcionál, mi viszont öt éve 
nem tudunk hasonló feladattal megbirkózni.

A 75 évre való emlékezés erőt sugárzó, őszinte, me
leg ünneplés volt, méltó az erdélyi evangélikusokhoz, 
méltó hívő keresztyénekhez, akik sorsukat Isten kezé
ből fogadták el, és ma is onnan veszik.

Tóth-Szöllős Mihály
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GYERMEKEKNEK

Mindannyian megrohantuk a körhintát. 
Felugráltunk rá, de az meg sem moccant. 
Szörnyen unalmas volt így ücsörögni.
Akkor megbeszéltük, hogy ketten mindig halják, 
míg a többiek élvezik az „utazást”.
Ötpercenként cserélünk.
Most nagyon élvezzük a játékot!
De jó, hogy meg tudtunk egyezni!

ISTEN PARANCSOLATAI

Kilencedik és tizedik parancsolat: 
„Ne kívánd...; ami nem a tiéd!”

MÓRA FERENC:

Az égbelátó
(Részletek)

...Pár nap múlva azután az egész bányahistóriát 
kiverte a fejemből a tanító úr. Mégpedig azzal verte 
ki, amit az osztálynak mondott:

-  Fiúk, én karácsonyra minden esztendőben valami 
emléket szoktam adni a negyedik osztályban a legjobb 
tanulónak Akiről karácsonyig bebizonyosodik közüle- 
tek hogy a legderekabb legény, az kap tőlem egy égbelá- 
tót.

...Többet aztán nem is emlegette nekünk a tanító 
úr az égbelátót, hanem annál több szó esett magunk 
közt, hogy ugyan, lát-e azon mindenki. Meg hogy mit 
lehet rajta látni. És főképpen, hogy ugyan melyikünké 
lesz.

Gazda lett volna arra sok, de utoljára csak ketten 
maradtunk számítósak. A kis bice-boca meg én. Ha
nem miközöttünk aztán nem lehetett választást tenni. 
Hiába bizakodtam benne, hogy majd csak elmarad 
mellőlem: megállta a helyét végig. Már csak egy re
ménységem volt: az utolsó számtani dolgozat. Azt ép
pen a karácsonyi szünet előtt való nap írtuk, délelőtt. 
Bíztam benne, hogy majd csak elhibázza valahogy 
Pálistók Peti. Annál inkább bízhattam, mert a kis 
bice-bóca betegnek látszott.

...Azért mégse csinált hibát a számtandolgozatban. 
Ezt hamar megtudtam, mert óra után mindig én szok
tam bevinni a füzeteket a tanító úr szobájába: hát 
útközben belekukucskáltam Peti dolgozatába. Nem 
volt abban egy makulányi hiba se. A szobában nem 
volt senki, mikor beléptem, csak az égbelátó.

...„Én bizony nem engedem az égbelátót, bice-bóca 
pajtás!” Szépen kijavítottam a Pálistók Peti dolgoza
tában az egyeseket négyesekre. Takaros kis székeket 
csináltam belőlük, csak az utolsónál ejtettem ki a tol
lat a kezemből ijedtemben. Mert egészen olyan volt, 
mintha valaki nagyot rántott volna a ködmönömön.

Sebes lépések kopogtak a folyosón, hirtelen be
csaptam a füzetet, mire a tanító úr belépett.

-  Hát te mit dolgozol idebent ilyen sokáig? -  szögezte 
rám a szemeit.

...A ködmön is szorított, forogni kezdett velem a 
világ. Zavarodottan nyögtem ki a választ:

-  Néz az égbelátó.
...Zavarodottságomban odanéztem az ördöngös 

masinára, és úgy ereztem, mintha süllyedne velem a 
föld, mert az egbelátó csakugyan engem nézett. De 
olyan csúfondárosan nézett a hidegen csillogó szemé
vel, hogy alig találtam ki az ajtón.

Délután nem mentem iskolába. Zúgott a fejem, 
szédelegtem, tündérkém ágyba fektetett.

...Estefelé a tündérke kis kacagásainak sortüze 
ébresztett fel. Az ünnepi sortűz a tanító úrnak szólt,

aki ott ült a varróasztalkánál Malvinkával szemben, és 
azt mondta neki:

-  Tessék megnézni ezt a füzetet!
Megállt a szívem dobogása...
-  Mindig ő volt a legderekabb tanítványom, tudtam 

én azt, hogy most se csalatkozhatom benne.
Istenem, melyikünkről beszélhet?
-  Pedig már délelőtt látszott szegény fiúcskán, hogy 

beteg. Most már bizonyos, hogy a las bice-bócáról be
szél! Azon látszott már délelőtt is a betegség. Mi lesz 
most? Valaki mintha oldalba ütögetett volna: ugori ki 
hamar, kérj bocsánatot, ígérd meg, hogy soha többet 
ilyen gonoszságot nem teszel!

-  Kérdem tőle: mit csinálsz a szobámban ilyen so
káig? Azt mondja rá: nézi az égbelátó.

Kezdtem ébredezni. Úgy látszik, mégiscsak én va
gyok az a derék fiú...

...Szülém csak annyit mondott:
-  Hej, ha én azt a Fiastyúkot kikölthetném, én abból 

annyi pénzt árulnék húsvétra, hogy csupa selyembe öl
töztetném ezt az én jó  gyermekemet e helyett az avicska 
ködmön helyett! A z „én jó gyermekem”-en akkorát 
szorított az avicska ködmön, hogy se holt, se eleven 
nem voltam, mire sorra kerültem, és az égbelátó elé 
álltam. Nem is lepett meg, mikor belenéztem, hogy 
nem látok semmit.

...A tanító úr gyöngéden elhúzott az égbelátótól:
-N o , hagyjál holnapra is. Hiszen a tied, akkor mula

tod vele magad, amikor akarod. De most eredj hamar, 
bújj vissza a meleg ágyadba, hiszen csak úgy vacog a 
fogad.

...Szót fogadtam, és örültem, hogy az égbelátó kint 
marad az udvaron, és nem kell vele egy szobában 
aludnom. De álmomban csak bejött hozzám. Hosszú 
csőrét rám tátotta, mintha el akarna nyelni, a lábait 
pedig négyes formába görbítette, és úgy táncolt raj
tam.

*

Ugye értitek, miért érezte magát „hősünk” ilyen ször
nyen. A  kívánság hogy megszerezze azt, ami nem őt ‘ 
illette, az hozta ilyen helyzetbe. A  másé utáni vágy miatt 
'lett csaló, hazug. Ha nem ismeritek a történet foly
tatását, ajánlom, keressétek meg a teljes novellát. Azt vi
szont már most elárulom, hogy a megnyugvást hősünk
nek az jelenti majd, amikor visszajuttatja az égbelátót a 
jogos tulajdonosnak

Humorzsák
-  Ilyen jó  gyereket még nem kereszteltem -  dicséri a 

lelkész a gyereket keresztelés után.
-  így is akartuk! -  válaszolta a büszke apa. -  Egész 

héten át gyakoroltuk otthon az öntözőkannával.

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

A z  i d e i  ü n n e p i  k ö n y v h é t  ü r ü g y é n

Az idei könyvhéten több rádióriportot hallgattam a 
könyvvásárról. Sok szó esett bennük a könyv vál

ságáról. Kevesen vesznek könyvet, mert drágállják, 
vagy nem is érdekli őket. Az olvasás iránti igény nagy
mértékben csökkent. Egyesek szerint a könyv szere-

Í
)ét átveszi a film, a multimédia. Meglepő esetet hal
ottam: az egyik iskolában egy tanuló a kötelező ol
vasmányról számolt be, és azzal fejezte be mondani
valóját -  a tanítónő nagy megrökönyödésére - , hogy 
akit érdekel a vége, megnézheti videón.

Természetesen könyv és könyv között nagy különb
ség van. Most nem a 800, esetleg 1000 szóból felépí
tett könyvformátumú krimiponyvára gondolok. A 
könyvek az olvasó gondolkodását és fantáziáját fej
lesztik. Az olvasás során mindenki korának megfele
lő és vérmérsékletéhez legjobban illő képet képzel el. 
A tv-ből, a videóból ránk kényszerített filmek irányí
tott képvilágával éppen az ellenkezőjét érik el. A 
rendező és az operatőr a nézőre erőlteti saját képze
letét. A technika fejlődésével egyre inkább a fantasz
tikum irányába tolódik a képek megvalósítása. A pszi
chológusok szerint a film illúziójában kiélik magukat 
a nézők, de szerintem sok alapötletet kapnak torz vi
selkedésükhöz is. Régi kérdés, melyik volt előbb: a 
tyúk-e, vagy a tojás. A video rontja meg az embereket, 
vapr a korlátozott kultúrájúak készítenek filmet. Az 
igénytelen ízlés felelőtlensége uralkodik. Szó se róla, 
a filmnek is megvan a maga szerepe, mondjuk példá
ul az állatok, növények eletének bemutatása során, 
vagy olyan természeti jelenségek esetében, amit más
különben nem lehetne látni. Ekkor a rendezőnek tel
jes realitásra kell törekednie.
, Eszembe jutott egy régi, majdnem ötvenéves írás. 

Újra elolvastam Karácsony Sándor 1946 októberében 
megjelent cikkét a könyvekről és az olvasásról. Ma is 
aktuális problémáról írt. A cikk címe: ÉLNI KELL, 
OLVASNI MUSZÁJ!, megjelent az Exodus Könyvki
adó Irodalmi Kóstoló-iában. Érdemes elolvasni rö
vidsége miatt az egész írást.

„E sorok írója éppen egy könyvesbolt vendégszerető 
karszékében ül. Barátja mellette áll, nekitámaszkodva 
a pudlinak s lehangolt arccal rak helyre egy könyvet,

melyben imént hosszasan és látható gyönyörűséggel la
pozgatott.

-  Hát nem vehet az ember többé könyvet. Nyolc ív az 
egész s az az érzésem mégis, hogy még ezt sem bírom 
megvásárolni

Szomorú arcot vág el kell ismerni Becsületére legyen 
mondva, mert hiszen vannak fölös számban hozzá ha
sonló műveltségű mások, akik még csak nem is szomor- 
kodnának ezért fölöttébb. De azért csöppet sem riadt a 
tekintete, miközben elmondja, hogy nem vehet az ember 
könyvet többet egyhamar. Bezzeg más arcot vágna hoz
zá, ha azt kellene megállapítania hirtelenében megválto
zott körülmények között, hogy nem vehet az ember 
lélekzetet többet. Orrcimpái hogy reszketnének idegessé
gében, szemei hogy elmerednének, vagy üregeikből hogy 
kívánkoznának kifelé, elmondhatatlan, jeges, iszonyú 
rémülettől elformátlanodva. Hát ez az. Ez az, amiről 
senkisem beszél, mert mi tűrés-tagadás, átallana is be
szélni s nem csoda. Minden embernek szüksége van le
vegőfelvételre, különben megfullad. Minden testnek 
szüksége van táplálékfelvételre, különben éhenpusztul. 
Minden léleknek szüksége van szellemi táplálékra, 
különben... írjuk csak ide, akármilyen nehezünkre is 
esik: különben nyomorultul vész el.

Lehet, hogy a szellemi táplálék megszerzése nagy ter
het ró mostanában az amúgy is megterhelt emberek ros
katag teherbíró képességére. Ez bizony meglehet. De hi
szen sok pénzbe fáj testünk jóltartása is. Drága az enni- 
va/ó, a tüzelő, a világítás, a ruhanemű is. Mégis csak kell 
belőle szereznünk valamennyit, ha keveset, ha selejte
sebbet is. Halál ellen kell belőle annyi amennyi ha már 
nem csurran, cseppen legalább.

Meglehet, ismétlem, hogy lelkünk ennivalója: a jó  
könyv is sokba kerül mostanság. Össze lehetne ugyan ha
sonlítanunk a testi és lelki táplálék mai és tegnapi árdiffe
renciájának pontos arányát s akkor esetleg az derülne k i 
hogy a könyv még most sem drágább luxus, de kicsire ne 
nézzünk s ne csipp-csuppozzuk ezt a problémánkat. Fo
gadjuk el szó nélkül a megállapítást: megfizethetetlenül 
magas a könyvek ára. Higgyük el hogy így van, de tegyük 
^ ^ r ^ u l j d r t  fofytatásul úgy ahogy a régi hajósnép a 
hajókázásról törvény gyanánt kimondotta: hajózni min-

Megkérdezték egyszer Mici
mackótól, hogy szerinte mi a leg
jobb az életben. Ő, mivel nagyon 
szerette a mézet, így válaszolt: mé
zet enni nagyon jó, de amikor tu
dom, hogy mindjárt mézet fogok 
enni, az a pillanat olyan jó, hogy 
szinte jobb, mint amikor már el
kezdtem enni a mézet. Ha engem 
megkérdeznének, hogy mi a leg
rosszabb az életben, így válaszol
nék: amikor valakit megbántok, és 
talán már néhány másodperccel 
később rájövök, hogy nem kellett 
volna, és a legrosszabb, amikor 
rám zuhan a felismerés, hogy nem 
lehet visszacsinálni.

Micsoda súlya van az idő meg- 
fordíthatatlanságának! Néhány 
másodperccel előbb, vagy később 
-  Mennyország vagy Pokol. Ha va
lami rosszat elkövettem, vagy jót 
elmulasztottam: bárcsak jóvá le
hetne tenni, bárcsak még egy
szer...

„Bocsáss meg” -  mondjuk ilyen
kor magunkban, vagy hangosan 
embertársunk felé, amire gyakran

SZIVHANGOK
Lk 22,61-62

elutasítást vagy dacos csöndet ka
punk válaszként. De az is előfor
dul, hogy: „Megbocsátok, de elfe
lejteni nem tudom soha!” S ez a 
megbocsátás szavát üres frázissá 
silányítja.

A keresztyénség, és különösen 
az evangélikus felekezet hitvallá
sának egyik kulcsszava a kegye
lem. Hitünk egyik legnagyobb kin
cse a könyörülő, megbocsátó Is
tenről szóló örömhír. Jó lenne 
most erre a mozzanatra figyelni, és 
Istentől nem csak elfogadni az 0  
kegyelmét, hanem megpróbálni 
valahogyan a mi életünkön is áten
gedni.

Miről is van szó? Nem csupán 
arról, hogy mi is bocsássuk meg a 
rajtunk esett, gyakran sokkal ki
sebb sérelmeket, hanem egy másik 
szemléletmódról is. Egyszerűen 
próbáljunk meg úgy tekinteni arra 
az emberre, aki vétkezett elle
nünk, mintha nem vétkezett volna! 
Nem tudom, csak sejtem, hogy egy 
ilyen viszonyulás nagyon jó hatás
sal lenne mindenki életére.

A múltkor egyszer sakkoztam a 
bátyámmal. Elnézett egy lépést, s 
ezután mattot adtam neki. O per
sze bosszankodott, de én azt 
mondtam neki: „Tüdőd, mit? Lépj 
inkább egy másikat az előző he
lyett!” Isten hasonlóképpen bánik 
velünk, amikor Jézus Krisztus által 
kegyelmét kínálja nekünk, Szent
lelke által pedig új életet kezdhe
tünk, akármennyire végzetesnek 
tűnő hibát követtünk is el. Az ÚR 
Jézus arra a Péter apostolra alapí
totta egyházát, aki előtte a legna
gyobb hűtlenséget követte el.

Nem bánhatnánk-e mi is így 
egymással? Nem tehetnénk-e mi is 
úgy, mintha embertársunk nem 
tette volna meg azt a bizonyos 
rossz lépést? A sakkpartiban vé
gül is én kaptam mattot, ha viszont 
a való életben cselekszünk így, 
nem mi fogunk mattot kapni, ha
nem a Sátán. Viszont a felebará
tom nyertes lesz, és talán én is, de 
Isten ügye mindenképpen. És nem 
ez a legfontosabb?

Nagy Ervin

A hátizsák tartalma
-  M it vigyünk m agunkkal az ifjúsági tábo rba? -

Minden utazás előtt nyomasztó érzésem támad: va
lamit, talán éppen a legfontosabbat kifelejtem a kof
ferból. Volt már ilyen eset. Egyszer Finnországba 
kaptam meghívást valami reprezentatív alkalomra. 
Fekete öltönyöm már kissé viseltes lévén, egy új vá
sárlását határoztam el. Néhány áruház és több üzlet 
bejárása után végül sikerült kapni egyet, ami majd
nem rám illett. Derékban szűkíteni, a szárát kurtítani 
és néhány gyöngébb varrást megerősítem igazán sem
miség, és máris ott pompáztam a tükör előtt vadonat
új öltönyömben. Vállfára akasztottam, hogy ne gyű- 
rődjön a bőröndben az utazásig. Nem is gyűrődött -  
kifogástalanul vasalt állapotban találtam, amikor 
visszatértem az utazásról, mert csak ezt hagytam itt
hon, ez maradt ki a kofferból.

Talán te is éppen útra készülsz: táborba, konferen
ciára, családi nyaralásra -  és azon töröd a fejedet, 
hogy mi a szükséges és elégséges, amit be kell gyömö
szölnöd a hátizsákodba. Lehet, hogy most nyitod ki 
ötödször a jól lezárt zsákot, hogy aljáról kiráncigáld a 
keresztbe pöttyös pulóvert, mert mégis a hosszantilag 
kockásat akarod magaddal vinni az útra. Kész téboly! 
De mégis jó, hogy vannak ilyen hátizsákpakolások, 
amikor mérlegre kerül, hogy mi fontos, és mi nélkü
lözhető. Figyeld meg magadat titokban, mit hagysz ki 
könnyedén, és mit tömködsz be erőnek erejével is. 
Hátizsákod egy kicsit arról is árulkodik, ki vagy, mi
lyen a jellemed...

Távol legyen tőlem, hogy bárkit is megfosszak a 
csomagolás izgalmas szertartásától, csupán néhány 
apróságra szeretném felhívni a figyelmet.

Az első, amit jó megszívlelni, hogy a hátizsákba

ilenképpen muszáj, élni nem is muszáj olyan okvetlenül 
(navigare necesse esi vivere non est necessere). Mondjuk 
ki mi is őszintén, kurtán-kereken, az éhes-szomjas lélek 
minden sóvár vágyától kényszerítve: öltözködni meleged
n i enni-inni csak kell, de olvasni -  muszáj!

Nagy úr a muszáj. Szegény, méltatlan bánásmódhoz 
szokott, űzött-hajtott lelkünk már-már beidegzett aszkézi- 
sében tűr, tűr a végletekig de aztán megmakacsolja ma
gát és -  bejelenti igényét a magasabb rendű életre. Mint 
minden szenvedély, az olvasás szenvedélye is egyszer csak 
úrrá lesz józanságon, meggondoláson, bölcs beosztáson, 
jobb belátáson, mindenen, eldönti egész karakterünket, 
parancsolni kezd és érvényesül. Igaza lesz -  notabene.

Ma? Még kér a lélek, hát adjatok neki!
A  lélek jussán, a könyvek nevében próbáljuk meg

apellálni az Ón költségvetését is Asszonyom vagy Uram, 
vagy éppenséggel Asszonyom és Uram! Önök minden 
bizonnyal felelősen, okosan és egy bűvész ügyességével 
osztják be földi javaikat, ha még ezekben a nehéz na
pokban is tudnak beosztva élni. Könyveink átvizsgálása 
alkalmából azonban mégis sajnálattal kellett megállapí
tanunk, hogy egy lényeges és elmaradhatatlanul fontos 
tétel elkerülte b. figyelmüket: egy idő óta nem költenek 
könyvre semmit, vagy keveset költenek, vagy pedig sem
mi estre sem költenek eleget. Veszedelmet jelent a kése
delem. Mentsék meg Önök, amíg lehet, leikeiket és lel
keinket. Adják fel forduló postával könyvrendelésüket, 
vagy legközelebbi bevásárló kőrútjukon haladéktalanul 
térjenek be megszokott könyvesboltjukba. ”

A z idézett cikk magáért beszél, csak az a különös, 
hogy azóta eltelt gyenge ötven év és a helyzet lénye
gében nem változott, sőt inkább romlott. Akiknek át 
kellett volna adni az olvasás szeretetét, valami miatt 
nem tették meg. A második generáció nőtt fel ez alatt 
az idő alatt. Oktatásunkban nagyobb szerepet kellene 
kapnia az értő olvasásnak, az életkornak megfelelő 
irodalomnak. A kötelező olvasmány ne kötelező, ne 
kipipálandó feladat, hanem önként vállalt öröm le
gyen! Meg kell szerettetni mindenáron! El tudom 
képzelni, hogy felolvasásokkal, esetleg idézetekkel, 
hiszen a tanár színész is egy kicsit. Ahogyan a náthát 
náthás embertől kaphatjuk el, az irodalmat is csak 
irodalmi vénájú ember szerettetheti meg, olvasásra is 
csak olvasással lehet nevelni!

Gyulai Árpád tanár

először ne az „extrák”, hanem a mindennapi élethez 
szükséges dolgok kerüljenek bele. Azokra gondolok, 
amik mindig, mindenütt fontosak. Ilyen mindennapos 
használati „tárgy”-e a Bibliád? Bekerül-e és ha igen, 
miért, a hátizsákba? Azért, mert otthon is naponta ol
vasod, vagy mert a konferencia körlevelében erre kü
lön felhívták a figyelmedet?

Viszel-e magaddal valami olyat is, amit másokkal 
megoszthatsz? Nem feltétlenül tárgyi dologra gondo
lok, hanem például egy énekre, amit megtaníthatsz a 
többieknek, egy jó versre, amit elmondhatsz egy meg
felelő alkalommal, vagy egy hitbeli élményre, amit 
mások hitének erősítésére, személyes bizonyságtétel
ként átadhatsz. Vannak-e igék a szívedben, melyeken 
keresztül Jézus Krisztus téged megszólított? Vidd 
magaddal ezeket is -  lehet, sőt bizonyos, hogy valaki
nek éppen arra lesz szüksége, hogy ezeket elmondd. 
Ötven-hatvan fiatalnak egy hétig egy fedél alatt lakni 
nem egészen problémamentes. Lesznek feszültségek, 
súrlódások, sértődések, érzelmi viharok. Vigyél ma
gaddal humort, hogy feszült helyzetekben segítsen ol
dódni, és ne rontsa el egy konferencia áldásait mély
re szívott sérelem.

Biztos, hogy adódnak váratlan, kiszámíthatatlan 
helyzetek. Hogyan lehet ezekre jól felkészülni? 
Vidd magaddal a „SZERETET EGYSÉGCSO- 
MAG”-ot! lK or 13 szerint a következőket: ,A  szere
tet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem rója fe l a rosszat. 
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 
M indent elfedez, m indent hisz, mindent remél, m in
dent eltűr...”

Tálán nem tartjátok túlságosan elavultnak ezeket 
az apostoli jótanácsokat, intéseket.

Nem árt föllapozni a Hegyi Beszédet Mt 5-7 sze
rint. Jézus szavai egy tábor életében is útmutatóak le
hetnek, amikor a felesleges aggódásról, vagy a kép
mutató ítélkezésről beszél, vagy az „Aranyszabályt” 
helyezi szívünkre: >yAmit tehát szeretnétek, hogy az em
berek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek 
velük...”

Vigyétek magatokkal a „Lélek gyümölcseit” is! 
Gál 5,22-23-ban találhatjátok ezeket: ,A  Lélek gyü
mölcse pedig: szeretet, öröm, békesség türelem, szíves
ség jóság hűség szelídség és mértékletesség. ” Ezekből a 
gyümölcsökből bátran „ehettek” és másokat is megkí
nálhattok.

A fentiektől nem lesz nehezebb a hátizsákotok, de 
biztos, hogy áldottabb lesz a táborban, konferencián 
eltöltött idő.

És még valami: MIT NE VIGYETEK MAGA
TOKKAL? Például walkmant, tetriszt, kvarcjátéko
kat, és hasonló dolgokat, amik nem a jó közösség ki
alakításának elősegítői...

Ne vigyétek magatokkal a „Test cselekedeteit” -  
ahogy ezeket Pál a Gál 5,16-21-ben fölsorolja. La
pozd föl, és szórd ki még idejében a hátizsákodból, 
nehogy egy is meglapuljon egy félreeső zsebben.

Kellemes, vidám készülődést kívánok mindenki
nek, és magam is elkezdem a pakolást... Hopp! Itt 
egy kedves kis ének, ezt is magammal viszem, de már 
most megosztom veletek is:

„Menetel egy víg csapat a menny felé 
Lámpásukban felszerelve olaj ég,
Sietnek, énekelnek, — van remény!
Lala... Ott vár minket az Úr!

Mellettük tátong egy nagy szakadék,
De felettük nem sokára kék az ég 
Foguk meg egymás kezét szorosan!
Lala... így nem nehéz az út!

Győri Gábor
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EZ TÖRTÉNT A 22. ÜLÉSSZAKON
£  22- ülésszak háromnapos volt, 16 üléssel. Megnyitó áhítatot dr. Meskó László tartott Fii 5,7  alapján. Alább 

fe(/es szövegét közöljük. A z egyes üléseken dr. Reuss András és dr. Frenkl Róbert elnökölt.
,?P lJ end előtt ismertette az elnök dr. Koczor Zoltán alelnök bejelentését, mely szerint lemond alelnöki tisz- 

téről. A  zsinat a bejelentést elfogadta, jelölteket állított és megejtette a szavazást. Három jelölt kapott több- 
Galli István, Schulek Mátyás és Thumay Béla. Közülük a zsinat alelnökké Galli István zsinati tagot 

választotta meg. Ugyancsak szükség volt a Zászkaliczky Péter lemondásával és a zsinat munkájából kiválásá
val kapcsolatosan a 3. sz. bizottság elnöki tisztének betöltésére. Erre a tisztre három jelölt volt: dr. Koczor Zol
tán, Bárdossy Tibor és Kiss Miklós. A  zsinat nagy többséggel dr. Koczor Zoltánt választotta meg a 3. sz. bizott
ság elnökének, és jegyzőkönyvben mondott köszönetét a távozó Zászkaliczky Péternek önzetlen és nagymére
tű munkásságáért. Helyére Kertész Géza lelkészt hívták be.

A  zsinati ülésszak eredménye két új törvény megszavazása volt. Jó előkészítés után a részletes vitában elfogad
ták ,yAz egyház háztartásáról” szóló törvényt (előadója dr. Horváth József volt) és <yA tájékoztatási eszközökről” 
szóló törvényt (előadója Gáncs Péter volt). A  további üléseken a területi beosztás egyházmegyei vonatkozásait, 
majd az egyházkerületi vonatkozásokat tárgyalták. A z egyházmegyék kialakítására nézve született egy tervezet, 
melyet lapunkban közzéteszünk és elhatározták, hogy az egyházmegyei elnökségnek levél kíséretében megküldik, 
széles körű hozzászólás lehetőségére. A  tervezetet és a levelet is közreadjuk.

A z egyházkerületek kialakításánál a két- illetve háromkerületes megoldás részleteit tárgyalta a zsinat, majd

szavazás során úgy alakult a zsinat állásfoglalása, hogy tulajdonképpen egyik változat sem kapta meg a többsé
get, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy újra kell kezdeni a megoldások keresését. Szóba került az a javaslat is, 
melyet a „háromszintes” egyházkormányzásról korábban adott be Gáncs Péter és Smidéliusz Zoltán zsinati tag. 
Ennek kifejtését is meg kell kezdeni A  zsinat most úgy döntött, hogy mindaddig amíg a kerületek kérdése el nem 
dől, érvényben marad a jelenlegi kétkerületes kormányzás. A z is lehetséges, hogy a hátralévő idő kevésnek bizo
nyul e kérdés eldöntésére, akkor a zsinat a következő ciklusra megválasztott zsinatnak adja tovább ezt a témát. 
Részleteket a közölt cikkben találhatunk

A z egyház szervezete témában az országos egyház szervezetéről folytatott megbeszélést a zsinat. Döntést nem 
hozott, mivel a harmadik napon nagyrészben határozatképtelen volt. Erről a kérdésről is részletes cikket találunk 
a 4. oldalon.

A  vasárnapi istentiszteletet a fasori gyülekezettel együtt tartották meg. Smidéliusz Zoltán somogy-zalai esperes 
prédikált. Igehirdetésének szövegét ugyancsak a 4. oldalon találjuk meg.

A  22. ülésszak után voltak, akik drámainak ítélték a helyzetet. Bizonyára nem az. Kívülről nézők szeretnék úgy 
látni a zsinatot, hogy az nem „kis parlament”, ahol pártok és ellenzékiek állnak szemben és ütköztetnek véle
ményt. Ez a szavazás figyelmeztet arra, hogy a zsinaton az egyház van jelen, hogy testvérként kell a kérdésekhez 
hozzáállni és maximális toleranciára, elhordozóképességre van szükségük a zsinati atyáknak

A  következő -  23. ülésszak -1996. október 11-12-13-án lesz.

TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ HÁZTARTÁSÁRÓLDr. Meskó László megnyitó áhítata
F ii 2,5

Akaratlanul is felvetődik a 
kérdés: ebből a Pál apostoli intés
ből az emberiség mit tett magáé
vá? Közel két évezred elmúltával a 
mai, 20. századi civilizált, kultu
rált, a technika csodáit felmutató 
ember élete mit tükröz?

Dúló háborúkat, ártatlan embe
rek millióinak elpusztulásával.

Szinte minden szomszédos né
pek közötti feszültséget.

Növekvő terrorizmust, a pénz 
hatalmát, és sorolhatnánk az egyre 
félelmetesebbé váló társadalmi 
élet jellemzőit.

A kultúrában is nagyon sok a 
torzulás. Gyakori például, hogy a 
televízióban bemutatott filmekben 
nem múlik el egy perc öldöklés, 
veszekedés vagy hasonló, jóra ne
velést nem szolgáló jelenet bemu
tatása nélkül.

A  technika fejlődésében is -  na
gyon sajnálatos - , de a pusztítás 
eszközeinek a tökéletesítése a 
mérvadó!

Hová jutsz el így emberiség? 
Persze a sok rossz meUett külön 

ki kell emelni: Isten nem feled
kezik meg azokról, akik őt keresik 
és szeretik.

Nagyon szűk emberi közössé
gekben élik át és igyekeznek meg
tartani az emberek azokat az intel
meket, amelyeket az apostol az 
emberek és a gyülekezet lelkésze 
lelkére kötött.

Vagy úgy érezzük, hogy minden
ben jó úton halad századunk fejlő
dése? Milyen érzület jellemzi em
beriségünk, társadalmunk, népünk, 
és benne az egyházak népeinek 
lelkületét? Mit írna Pál apostol a 
ma népeinek, gyülekezeteinek?

Az apostol intelmei nekünk, zsi
natunk közösségeinek is szólnak 
és aktuálisak.

Isten szolgálatára, egyházunk 
jövőjét megalapozó törvények 
megalkotására kaptunk megbíza
tást a gyülekezetek bizalmából. E 
megbízatással járó lelkiismereti 
kötelességeket minden zsinati 
testvérünk maga érzi át. Tbdjuk, 
hogy nemcsak a megbízatásnak, de 
a Mindenhatónak is felelősséggel 
tartozunk. E kötelezettség tiszta 
lelkiismerettel való ellátásaihoz Is
ten kegyelme, Szendéikének böl
csessége adhat segítséget. A jó 
munkának alapfeltétele, hogy hit
ben, szeretetben együtt legyünk.

Nagyon sajnálatos, hogy az el
múlt zsinati évek során nem csak 
idősek, betegek mondták le a zsi
nati munkában való részvételüket, 
hanem egyesek egyéb okból is. Bi
zony, jó lenne ilyen jellegű döntést 
megelőzően többször is átgondolni 
küldetésünk feladatait, és mérlegel
ni: ez az egyetien helyes választás, 
amit lelkiismeretem szerint tehe
tek? Fájó érzés bárki zsinati tag 
akármilyen okból történő kiválása.

Az elmúlt időszakban megalko
tott törvényeink életbeléptetésével 
rájöhettünk arra, hogy a jónak ítélt 
elképzeléseink milyen hamar vál- 

( F o l y t a t á s  a  2 .  o l d a l o n )

Preambulum
A Magyarországi Evangélikus Egyház háztartását Isten gondviselő 

szeretetére alapozza, anyagi erejét az evangélium hirdetésére és a szere
tet gyakorlására fordítja. Hívei az egyházat hitből és egyházszeretetből 
tartják fenn. Anyagi hozzájárulásuk is segíti az egyházat küldetésének 
betöltésében. A MEE valamennyi önkormányzati egységének és intéz
ményének önálló háztartása van, tehát a maga terhét hordozza. Ugyan
akkor hordozza a többiek terhét is, anyagilag is segítve a nála gyengéb
beket és az egyház egészének szolgálatát.

I -silót iW TW t S\ Vsamawn ssvsvv vsv\
L FEJEZET

A
Általános rendelkezések

1 . §
Az egyházközségek, az egyházmegyék, az egyházkerületek az orszá

gos egyház és ezek minden önálló képviselettel rendelkező szervezete 
vagyonával, a világi és egyházi törvények keretei között önállóan ren
delkezik.

A vagyon fenntartásáról, a bevételek előteremtéséről, a gazdálkodás
ról, és ezek ellenőrzéséről a kölcsönös teherviselés elvének érvényesítése 
mellett szabadon és felelősséggel dönt.

2. §
1) Az egyház minden önálló szervezettel rendelkező szervezeti egysége 

köteles ingó- és ingatlan vagyonát számon tartani és azokban a változá
sokat folyamatosan átvezetni.

2) A vagyon nyilvántartására leltárt kell készíteni.
A vagyon nyilvántartás alapján
-  az ingatlan vagyont négyévenként,
-  az ingó vagyont évenként
leltározni kell.

3) Az egyház minden önállóan gazdálkodó szervezetének évenként az 
összes bevételt és kiadást részletesen tartalmazó költségvetést és zár
számadást kell készíteni.

Az éves költségvetést és zárszámadást -  a realitás és a teljesség ellen
őrzése után -  a közgyűlés vagy a szervezet legfőbb testületé hagyja jóvá.

4) A Magyarországi Evangélikus Egyház önkormányzati testületéi 
számvevőszék útján gondoskodnak saját háztartásuk belső ellenőrzésé
ről és alávetik magukat a felsőbb egyházi ellenőrzésnek.

5) Az egyházi számvevőszék jogosult a hatáskörébe tartozó szerveze
tek könyveit, vagy számadását megvizsgálni.

A vizsgálat eredményeit a számvevőszék az intézkedésre jogosult egy
házi testület elé terjeszti.

3. §
Az egyház tagjai anyagilag hozzájárulnak egyházközségük fenntartá

sához. Minden egyházközség anyagilag hozzájárul a felsőbb önkor
mányzati szintek működéséhez, a gazdaságilag erőtlen egyházközségek 
támogatásához és az egyházi intézmények fenntartásához.

4. §
Az egyházi szervezetek által alapított vagy az egyház tagjai által egy

házi célok megvalósítására létrehozott alapítványok számontartását és 
tevékenységük összehangolását a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Presbitériuma országos alapítványi bizottság útján segíti.

II. FEJEZET

Az egyházközség gazdálkodása
5. §

Az egyházközség vagyonleltárát kettő példányban az egyházközség el
nöksége állítja össze. A vagyonleltárt a presbitérium hagyja jóvá.

A jóváhagyott vagyonleltár egy példányát az egyházközség, a másik 
példányt pedig az egyházmegye őrzi.

6 .  §
Az egyházközség az éves bevételeit és kiadását tartalmazó költségve

tést és zárszámadást a presbitérium előteijesztése alapján a képviselő- 
testület vagy a közgyűlés hagyja jóvá.

7. §
1) Az egyházközség az egyéb törvények által előírt keretek között va

gyont szerezhet, elidegeníthet, új építkezéseket végezhet, épületeket ala
kíthat át. Jogosult továbbá olyan kölcsönök felvételére, amelyek törlesz
tőképességével arányban állnak.

2) Az egyházközség ingatlan vagyonának elidegenítéséhez, vagy tör
lesztőképességet meghaladó hitel felvételéhez az egyházmegye jóváha
gyása szükséges.

3) Az egyházmegyei ingatlanvagyon feletti ilyen irányú rendelkezés
hez az egyházkerületi presbitérium, az egyházkerületi ingatlanvagyon 
feletti ugyanilyen rendelkezéshez pedig az országos presbitérium jóvá
hagyása szükséges. A jóváhagyás ugyanezen rendje vonatkozik a törlesz
tőképességet meghaladó hitel felvételére is.

8.§
' 1) Az egyházközségbevételi forrásai: ! "

a) Az egyházközség vagyonának hozama vagy jövedelme
b) Az egyházfénntartási hozzájárulás
ej Adományok, perselypénzek
d) Más egyházi szervtől kapott normatív támogatások
e) Egyéb bevételek

2) Az egyházközség rendkívüli bevételi forrásai:
a) Az egyházközségi tagok meghatározott céladományai
b) Más egyházi szervezettől kapott meghatározott célú támogatá

sok
c) Egyházi javak elidegenítéséből származó jövedelem

3) Az egyházközség költségvetésének egyensúlyban kell lennie.

9. §
Az egyházközség költségvetési előirányzatába a személyi és dologi ki

adásokat kell felvenni.
10. §

1) Az egyház fenntartási hozzájárulás fizetésének rendjére és mérté
kére az Országos Egyház közgyűlése, illetve az egyházmegye közgyűlése 
ajánlásokat adhat A hozzájárulás alsó határa -  irányelvként -  a nettó 
jövedelem 1%-a.

2) Az egyházközség -  ajánlások alapulvételével -  maga határozza meg 
az egyházfenntartási hozzájárulás kívánatos mértékét, melynél figye
lembe veszi tagjainak jövedelmi és anyagi viszonyait

3) Az egyházközség közegyházi támogatásban -  általában -  csak ak
kor részesülhet, ha egyházközségi tagjainak áldozatvállalása legalább 
eléri a hozzájárulás alsó határát.

11. §
Az egyházfenntartási hozzájárulás beszedéséért a gondnok és a 

pénztáros felel. A felügyelő és a számvevőszék ellenőrzi a pénzkezelést és 
felel az ellenőrzés elmulasztásából származó károkért

12. §
Az egyházi számvevőszék jogosult a hatáskörébe tartozó szervezetek 

könyveit vagy számadását megvizsgálni.
A vizsgálat eredményeit a számvevőszék az intézkedésre jogosult egy

házi testület elé teijeszti.

H l. FEJEZET

Az egyházmegye háztartása
13. §

1) Az egyházmegye vagyoni és pénzügyi természetű ügyeinek előké
szítésére gazdasági bizottságot alakíthat. A bizottság négy tagból áll, 
melynek legalább egyik tagja lelkész. A világi tagok egyikének lehető
leg felsőfokú gazdasági, pénzügyi vagy jogi végzettséggel kell ren
delkeznie.

2) A gazdasági bizottság döntéselőkészítő jogkörrel rendelkezik.
Ezen jogkörön belül:

-  önállóan teijeszthet bármely ügyet a presbitérium elé, mely az 
egyházmegye vagyonkezelési körébe, vagy háztartásába tartozik.

-  a presbitérium vagy a közgyűlés napirendjén szereplő háztartási, 
gazdasági ügyeket előzetesen véleményezni köteles.

14. §
1) Az egyházmegye bevételi forrásai:

a) az előző évi -  szabad kezelésű -  költségvetési maradvány,
b) az egyházmegye vagyonának hozama vagy jövedelme,
c) az egyházközségek rendszeres évi hozzújárulásai,
d) az országos egyháztól -  meghatározott elvek és szempontok 

alapján -  kapott támogatások,
e) egyéb jövedelmek.

2) Az országos presbitérium az egyházmegye 14. § (1) bek. d) pontja 
szerinti támogatást évenként az alábbi szempontok alapján teijeszti elő 
a közgyűlésnek:

(Folytatás a 2. oldalon)

A filippi gyülekezet sajátos 
összetételű eltérő gondokkal, ne
hézségekkel, hitükért tusakodó 
közösség volt.

Egyeseket az uralkodás vágya, 
másokat a szeretetlenség kerített 
hatalmába, szembefordultak egy
mással.

Hiábavalónak tűnt az apostol 
intése: „...a szeretet egyre inkább 
gazdagodjék bennetek ismerettel és 
igaz megértéssel, hogy megítélhessé
tek, m i a helyes!” (9. versből). En
nek ellenére a gyülekezetben egy
re jobban eltávolodtak az evangé
liumtól, hiányzott a szeretet egysé
ge, egymás között ellentétek tá
madtak, és tévtanításokról is hal
lani lehetett.

A felolvasott igében Pál apostol 
Jézus Krisztusra mutat: -  ,„Az az 
indulat legyen bennetek, ami Krisz
tus Jézusban is megvolt!”

Milyen indulat volt Jézusban? -  
tehetjük fel a kérdést! Gondoljunk 
vissza az elmúlt vasárnap igehirde- 
tési alapigéjére (Jn 8,1-11). Az 
olajfák negyén lévő Jézushoz az 
írástudók és farizeusok odavezet
tek egy paráznaságon ért asszonyt. 
„Mester, ezt az asszonyt házasságtö
rés közben tetten értük Mózes azt 
parancsolta nekünk a törvényben, 
hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát 
Te m it mondasz?” Jézus nem szólt, 
majd további faggatásra mondta: 
>yAÍd büntelen közületek, az vesse rá 
először a követ. ” Thdjuk jól: mind
nyájan elvonultak, csak Jézus és az 
asszony maradt egyedül. „Én nem 
ítéllek el téged, menj el, és mostantól 
fogva többé ne vétkezz!”

Ez volt a büntelen Jézus ítelete!
Leírható? -  Le tudnám én írni? 

- , hogy a Pilátus elé állított, a ke
reszte t hordozó, és a kereszten 
szenvedő, ártatlan Jézus milyen 
alázattal, türelemmel viselte el 
szenvedéseit értünk, bűnös embe
rekért, hogy mindazoknak, akik 
hisznek benne, megváltója legyen? 
Lett volna hatalma arra, hogy a 
szenvedéseit elkerülje? Igen, de 
nem tette meg!

Pál apostol erre az érzületre, 
erre a krisztusi életrendbe illesz
kedésre inti a filippibelieket. Egy
más terhét hordozzátok, eggyek 
legyetek az egymást szolgáló sze
retetben, annak cselekedeteit vé
gezzétek, aki arra elhívott titeket, 
halálig vállalt engedelmességgel.
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TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ HÁZTARTÁSÁRÓL
(Folytatás az 1. oldalról)

-  az egyházmegyék területi nagysága,
-  az egyházközségek száma,
-  az egyháztagok száma,
-  és a nevesíthető feladatok.

3) A támogatás éves mértékét az országos egyház közgyűlése határoz
za meg.

A zsinat részletes vitában eddig vitatta meg és fogadta el a végleges 
szöveget. A törvény további szakasza még nem került megtárgyalásra, il
letve elfogadásra.

15. §

Az egyházmegye költségvetési előirányzatai közé a személyi és dologi 
kiadásokat kell felvenni.

16. §

Az egyházközségeknek az egyházmegye háztartásához való rendszeres 
évi hozzájárulása mértékét az országos és megyei presbitérium javasla
tainak figyelembevételével az egyházmegye közgyűlése határozza meg.

A döntésnél figyelemmel kell lenni az egyházközségek teherbíró ké
pességére és tehervállalására, továbbá az arányosság elveire.

17. §

Az egyházmegye költségvetését és zárszámadását a presbitérium elő- 
teijesztése alapján az egyházmegye közgyűlése hagyja jóvá.

IV. FEJEZET

Az egyházkerület és az országos egyház 
háztartása

18. §

1) Az egyházkerület bevételi forrásai:
a) az egyházközségek rendszeres hozzájárulásai,
b) az országos egyháztól évenként kapott meghatározott mértékű 

támogatások,
c) egyéb jövedelmek.

2) A támogatás éves mértékét az országos egyház közgyűlése határoz
za meg.

19. §

Az egyházkerület éves költségvetését és zárszámadását az egyházke
rület közgyűlése hagyja jóvá.

20. §

Az országos egyház bevételi forrásai:
a) az egyházközségek hozzájárulása,
b) az állami hozzájárulás,
c) a külföldi egyházak esetleges adományai,
d) gazdálkodási bevételek,
e) egyéb bevételek.

21. §

Az egyházkerületek és az országos egyház költségvetési előirányzatai 
közé a személyi és dologi kiadásokat kell felvenni.

22. §

A) variáns
1) Az országos egyház költségvetését és zárszámadását az évenként 

rendszeresen ülésező zsinat hagyja jóvá, az országos egyház presbitériu
mának előteijesztése alapján.

2) A presbitérium által előteijesztett költségvetéstervezetet a zsinat 
költségvetési bizottságának véleményezni kell.

3) Az éves költségvetést elfogadó határozatban rendelkezni kell azok
nak a bevételeknek felhasználási elveiről, amelyek nem tervezhető mó
don érkeznek az országos egyházhoz.

B) variáns
1) Az országos egyház költségvetését és zárszámadását az országos 

presbitérium előteijesztése alapján a közgyűlés hagyja jóvá.
2) A költségvetés jóváhagyásakor rendelkezni kell azon bevételek fel

használási elveiről, amelyek nem tervezhető módon érkeznek az orszá
gos egyházhoz.

23. §

Az önálló költségvetéssel rendelkező országos intézmények költségve
tése teljes összegével külön-külön kerül összesítésre az országos egyház 
költségvetése mellett.

Régi és újabb félreértések
Öt év zsinati munkája sem tu

dott egyházunkban minden kér
dést tisztázni múltunkra, jelenünk
re és jövőnkre nézve. Visszatérő 
félreértésekről, beidegződött téves 
véleményekről tanúskodnak a vi
ták. Hadd emeljek ki ezek közül 
néhányat.

Többen gondolkodnak abban a 
sémában, hogy a harmincas évek 
zsinata a „tiszta” zsinat, az ötvenes 
és hatvanas évek zsinatai pedig a 
„bűnös és piszkos” zsinatok voltak, 
ezért az ötvenes és hatvanas évek 
zsinati rendelkezéseit meg kell vál
toztatni, és vissza kell térni a har
mincas évek struktúrájához. A 
helyzet azonban nem ilyen egysze
rű, mert inkább arról van szó, hogy 
a kilencvenes évek és a következő 
század megfelelő rendjét keressük.

Példával élve: ahogyan középis
koláinknál nem lehet ott folytatni, 
amikor elvették ezeket az intéz
ményeket, 1948-ban vagy 1952- 
ben, hanem a kilencvenes évek if
júsága és társadalma adta kérdé
sekre válaszolunk, ugyanígy nem 
volna szabad egyszerűen másolni a 
harmincas évek gyülekezeti való
ságához illő egyházmegyei vagy 
egyházkerületi struktúrát. Hiszen 
a négykerületes beosztás az első 
világháború előtti, Trianon előtti 
egyházi viszonyokat feltételezi, az 
egyházmegyei tisztségviselők kará
nak kiépítése pedig azért történt, 
mert iskoláink szinte minden gyü
lekezetben feladatot jelentettek és 
intézményeink hálózata is na
gyobb volt.

A másik félreértés a testületi 
döntések demokratizmusát érinti. 
Nemcsak a zsinaton, hanem gyüle
kezeti, egyházmegyei, egyházkerü
leti vagy országos egyházi közgyű
lések és presbitériumok ülésein is 
előfordul, hogy akit leszavaznak, 
az nem tudja elfogadni a kisebbsé
gi helyzet adta felelősséget és le
mond. Furcsa gondolkodás az, 
amelyik azt feltételezi, hogy „ha az 
én véleményem nem vihető ke
resztül, akkor lemondok”. Még 
szomorúbb, ha a lemondási indo
kok között ott található a cserben
hagyott testületek szigorú elítélé

se, mert „csak a demokratizmus 
látszatát őrzik” és nem várható el 
tőlük „tisztességes”, azaz az érvelő 
véleményének megfelelő döntés. 
Újra és újra tanulni kell a demok
ráciát, a másik véleményének 
megbecsülését, zsinaton is, egy
házban is!

Végül a harmadik félreértés, 
amikor összecserélődik a hozzá
szólási és a beleszólási jog. Néhány 
évvel ezelőtt már egyszer nagyon 
élesen fogalmazva így foglaltam 
össze, számos megértő és meg 
nem értő véleményt kapva: hozzá
szólni az egyházi törvényalkotási 
és igazgatási kérdésekhez minden
kinek lehet, de beleszólni a dönté
sekbe azok tudnak, akiknek ehhez 
jogosultságuk van, azaz megvá
lasztott tagjai az egyes testületek
nek. Ugyanis a „pályán” kívülről 
bekiabálóknak nincs felelősségük 
azért, ami egy-egy sportrendezvé
nyen folyik. Igazi kritikát, a dolgok 
irányításában való részvételt az 
vállalhat, aki a döntései következ
ményeit is hajlandó megélni. Ezért 
nem veheti zsinatunk és egyházi 
közéletünk komoly beleszólásnak, 
hanem csupán egy hozzászólásnak 
a többi között az Ordass Lajos Ba
ráti Kör memorandumait és nyűt 
leveleit. E Kör tagsága „kívülről” 
kíván beleszólni a választott testü
letek dolgába, az egyház megújítá
sának, megváltoztatásának dolgá
ban viszont csak belülről lehet 
eredményeket elérni.

Magas „páholyból” vagy szűk 
közösségi „gettóból” a csalatkoz- 
hatatlanság látszatát keltve „a 
párt-állami rendszer reánk kény- 
szerített struktúrájának a »bebeto
nozása«” véleményét rásütni a zsi
natra azért, mert nem a szerintük 
elképzelt hármas egyházkerületi 
beosztás mellett döntött, hanem 
jobb híján a jelenlegi két kerületi 
rendet hagyta meg, merő félreér
tése az egyház és a zsinat vélemé
nyének, és a többség akaratának 
semmibevétele. Újra és újra tanul
ni kell a demokráciát, a másik vé
leményének megbecsülését, zsina
ton is, egyházban is!

D. dr. Harmati Béla

Dr. Meskó László megnyitó áhítata
(Folytatás az 1. oldaról) 

toztatásra szorulhatnak. Gondol
junk a Bíráskodás törvényére! De 
gyengeségünket mutatta például a 
lelkészi és nem lelkészi tisztség- 
viselők politikai szerepvállalásá
nak törvényalkotása. Ez ügyben 
külön bizottságot hoztunk létre, 
majd amikor a legutóbbi választás 
lezajlott, nagyon csendesen 2-3 
paragrafus megalkotásával e kér
dés rendeződött.

Egymásra szorulunk, egymás jó 
tanácsát, tapasztalatát el kell fo
gadnunk. Alátámasztott érvekkel 
engedjük magunkat meggyőzni, de

realitás nélküli, idealizált, elkép
zelt jövőképet ne akarjuk törvény- 
nyé formálni.

A múlt tapasztalataiból okulva, 
a jelen ismereteiből, adottságaiból 
tekinthetünk csak a jövő felé!

Még nehéz feladatok várnak zsi
natunkra. Isten kegyelme, megse
gítő szeretete adjon bölcsességet 
és erőt, hogy életünkkel, zsinati 
munkánkkal neki szolgáljunk.

Úgy érzem, mindannyiunknak is 
szól Pál apostol intése, figyelmez
tetése: „Az az indulat legyen ben
netek, ami Krisztus Jézusban is meg
volt!” Ámen.

Javaslat a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházmegyékre 
történő beosztására és az egyházközségeknek az egyházmegyékbe történő besorolására

>(il

BACS-KISKUN EGYHÁZMEGYE
1. BAJAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKQZSÉG
2. CSENGŐD-PAHI-KASKANTYÚI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. DUNAEGYHAZA-APOSTAGI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
4. DUNAUJVAROS-KISAPOSTAGI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
5. HARTAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6. KECSKEMÉTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8. KISKUNHALASI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. SOLTVADKERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. SZEGEDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
1. BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. BEKESqSABA-ERZSEBETHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
3. CSORVAS-GERENDÁSI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
4. GYOMAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
5. GYULA-ELEK-KOMÁDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6. KONDOROSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. MEDGYESEGYHÁZA-PUSZTAOTTLA|CAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8. MEZŐBERÉNYI. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. MEZQBERÉNYII. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. MEZŐTÚRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
1. CSABACSŰD-NAGYSZÉNÁS-GÁDOROSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
2. CSANADAPAPAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
3. HÓDMEZŐVASARHELY-MAKÖI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG,
4. MEZŐHEGYES-BATTONYA-AMBROZFALVA-CSANADALBERTI-PITVAROS 

t á r s u l j  e v a n g é l ik u s  e g y h á z k ö z s é g  (?)
5. OROSHÁZI e v a n g é l ik u s ,e g y h á z k ö z s é g
6. PUSZTAFOLDVÁR-NAGYBANHEGYES-MAGYARBÁNHEGYESI e v a n g é l i

k u s  EGYHÁZKÖZSÉG (?)
7. SZARVAS Q-TEMPLOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8. SZARVAS UJ-TEMPLOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. SZENTES-TISZAFOLDVÄRI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)

10. TÓTKOMLÓSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

PESTI EGYHÁZMEGYE
1. BUDAPEST-ANGYALFÖLDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. BUDAPEST-CINKOTAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. PESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ DEÁK TERI GYÜLEKEZET
4. BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. BUDAPEST-FERENCVÁROSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6. BUDAPEST-JÓZSEFVAROSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. KISPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8. BUDAPEST-KŐBÁNYAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. PESTSZENTERZSEBETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. BUDAJEST-PE$TSZENTLÓRINCI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
11. PESTUJHELY-yjPALOTAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
12. BUDAPEST-RAKOSKERE£ZTURI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
13. RÁKOSPALOTAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
14. RÁKOS§ZENTMIHALYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
15. SZLOVÁKAJKU EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
16. ÚJPESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
17. BUDAPEST-ZUGLÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

DÉL-PESTMEGYEI EGYHÁZMEGYE
1. ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. CEGLÉD-TÁPIÓSZELEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
3. DUNAHARASZTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
4. GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. IRSAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6. MAGLÓDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. MENDEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
8. MONOR-BÉNYE-KÁVAI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. NYÁREGYHÁZAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. PÉTERI-GYÖMRÖI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
11. PILISI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
12. SZOLNOKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
13. TAPIÓSZENTMARTON-FARMOSJ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
14. VECSÉSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ’
ÉSZAK-PESTMEGYEI EGYHÁZMEGYE

1. ACSAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. ASZÓDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. CSOMÁDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
4. CSÖMÖRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. CSŐVÁRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

6. DOMONYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. DUNAKESZI-GÖD-SZŐDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
8. FÓTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. GALGAGYÖRKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. GÖDÖLLŐI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
11. HATVANI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
12. HÉVIZGYÖRKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
13. IKLADI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
14. NAGYTARCSA-PÉCELI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
15. VÁCI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

SOMOGY-ZALAI EGYHÁZMEGYE
1. BARCS-SOMOGYSZOB-NAGYATÁDI EGYHÁZKÖZSÉG
2. CSURGÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. BALATONBOGLÁR-HÁCS-SOMOGYVÁMOSI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?) i-in .ua  c m
4. ECSENYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. GYEKENYESI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
6. IHAROSBERÉNYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. k a p o s v á r i  e v a n g é l ik u s  e g y h á z k ö z s é g
8. KESZTHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. NAGYKANIZSAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. NEMESPATRÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (
11. PORROGSZENTipRALYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉC
12. PUSZTASZENTTASZLOI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
11. PORROGSZENTipRALYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
12. PUSZTASZENTTASZLOI EVANGÉLIKUS E
13. SANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
14. SIÓFOK-KOTCSEI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
15. SURDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
16. SZEPETNEKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
17. TABI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
18. VÉSEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
19. ZALAEGERSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
20. ZALAISTVANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
TOLNA-BARANYAI EGYHÁZMEGYE 

1. BONYHÁD-HIDASI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

1  e g ^ ^ z s I g  S f  Ö™ S' KAPOSSZEKCS° I TÁRSULT EVANGÉLIKUS
3. EGYHA^ASKpZARÍ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
4. GYONKÉS KÖRNYÉKE EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. GYORKONY-BIKÁCSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6. KOLESDI EVANGÉLIKUS E G Y ^ K Ö Z S É C i
7. MAJOS-MUCSFA-MEKÉNYESI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8'F i 2 a f e ^ CT̂ ^ Y'Ŝ ° S MAR̂  társult evangIEVANGÉLIKUS EGY-
9. NAGYMÁNYOK-VÁRALJA-MÁZAI EVANGÉLIKUS F G Y H Á zvnvcÉ r-

10. P A K S - D U N A F O L D V A R L E V A ^ L IK ^ E C T H ^ Ö 7 ^ á ^ ^ 0ZSÉG
11. PÉCS-VASAS-KOMLÓI EVANGÉLIKUS E G Y H Á Z ^ Z sT o  (?)
12. SÁRBOGARD-SÁRSZENTMKLÓSIEVANGÉUKUS EG Y H Á Z*A zcér- ™
13. SARSZENTLŐRINCI EVANGÉLIKUS E C T ^ K Ö Z S É G ^ 0 2 8 ®0  (?)

14' B ^ g h EVANGÉLIKUS EGY-

le. Ä ™ f i u TÄ a ^ s  EGYHÁZKÖZSÉG (?) 

BUDAI EGYHÁZMEGYE
í. b u d a f o k i  Ev a n g é l ik u s  e g y h á z k ö z s é g

2. BUDAHEGYVTOÉKIEVANGELIKUSEGVTIAZKÖZSÉri3. BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG OZS^ G

I: m
10. ÓBUDAI EVANGÉLIKUS E G Y T ^K Ö Z S É G  ° “ ÉG (?)
1 1 . PESTHIDEGKUTI EVANGÉLIIGJS EGYHÁZKÖzcÉr
12. SZENTENDREI EVANGÉLIKUS E lm iÁ Z K Ö Z siG
BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE

2. ^ sotHi? e^ qIlik̂ Gct^ kökI gGYĤ község
3. DIÓSGYŐR-VASGYÁRI EV^GÉLUKUS
4. EGRI EVANGÉLIICUS E G n tó K Ö K É G  CTHÁ^ KÓZSÉG

l!3BESSE&&S

A ZSINAT ELNÖKEINEK LEVELE AZ EGYHÁZMEGYEI 
ELNÖKSÉGEKHEZ

Tisztelt Egyházmegyei Elnökség!
A zsinat legutóbbi ülésszakán -  többek között -  tárgyalta a Magyaror- 

s z á l i ^ w C  Egyház területrendezésének kérdését az e g y lT W  
S  szem poS bó l. A jelenleg még érvényes „Az egyház szolgálatának 
rendiérőr^zólo 11°  törvény 1 .1  a teriileti beosztást az egyházmegyéknek 
a két egyházkerületekbe való besorolásával intézi el. „Az egyház szerve
i d  S ű  sokrészében már elfogadott, bár csak tas részétien hatályba 
léptetett új’ törvény viszont a 109. f-ban a következőket mondja.

XegyháSnegyék területének meghatározását, a területi beosztást a jelen 
tö ^n ykö n w le llék le te  tartalmazza. A z egyházmegyék területének megvál
toztatását egyházközségeknek egyik egyházmegyéből m á jh o z  vű/dcíű/o/á-
sáL az illetékes egyházmegyékkel egyetértésben az egyházkeruleti közgyűlés
határozhatja el. Vitás eseten, vagy ^ z d egy-
házmegyékről van szó, az országos egyházi közgyűlés illetékes a döntésre.

A S T ú g y  határozott, h o ^  azftt említett területi beosztást az ehhez 
a levélhez mellékelt lista formájában kívánja a töivénykonyv melléklete
ként megieleníteni vagyis az egyházmegyék területének meghatározása
L  e S I m S J S S z ö  eg^iázközslgek nevének felsorolásával tor-
ténne meg. Ezt a listát a zsinat a jövő év elgén, várhatóan a februán ülé
sen kívánja véglegesíteni. Kérem ezért az Egyházmegyei Ehiokséget, se
gítse a zsinat munkáját azzal, hogy az egyházmegye egyházközségei köz
gyűléseinek véleményezése után tárgyalja azt meg az egyházmegye köz
gyűlés is úgy, hogy még az egyházkerület őszi, november közepére terve
zett közgyűlése is állást foglalhasson. . . . . .

- A zsinat előzetesen állást foglalt abban a kérdésben is, hogy atovábbiak- 
ban is 16 egyházmegyéje legyen a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, 
de annyi változással a mostani helyzethez képest, hogy megszűnne a Csong- 
rád-Szolnoki Egyházmegye, egyházközségei a szomszédos egyházmegyék
be kerülnének, ugyanakkor a Pestmegyei Egyházmegye kettéoszlmia, 
Észak-Pestmegyei es Dél-Pestmegyei Egyházmegyére. A mellékelt-lista 
már ebben a beosztásban sorolja fel az egyházközségeket, részben figye
lembe véve azt is, hol vannak közös gondozás alatt lévő, gyakorlatuag tár
sultan élő gyülekezetek. Ilyen példák Szák és Szend, Tbrdas és Gyúró, Csor- 
vás és Gerendás, vagy Paks és Dunaföldvár. Ott, ahol várhatóan ez a közös 
gondozás továbbra is fennmarad, a társulást jogilag is rendezni kellene.

Az egyházközségre vonatkozó új szabályozás a 3. §-ban ugyan azt 
mondja, hogy az egyházközségnek saját lelkésze (lelkészi álláshelye) van, 
tehát ideiglenesen lehet betöltetlen a lelkészi állás, de a törvényalkotói 
szándék ezzel a megfogalmazással valószínűleg nem az volt, hogy olyan 
egyházközségek maradjanak tartósan önállóak, melyeknek esélyük sincs 
önálló lelkészi állás betöltésére. Itt nemcsak a lelkészhiányra, hanem a 
gyülekezetek áldozatkészségére is figyelemmel kell lenni, de arra is, hogy 
ne maradjanak nagy területek lelkészi ellátás nélkül. A listán található 
kérdőjelek részben arra utalnak, hogy meggondolandó, társítandók-e va
lóban ezek a gyülekezetek, vagy az önállóság feltétlenül megtartandó.

A listán lévő kérdőjelek mögött azonban más is lehet, olykor ennél 
egyszerűbb okok. Például az, hogy a törvényi előírás szerint az egyház- 
község nevének tartalmaznia kell a székhely nevét, mégpedig a zsinati 
ajánlás szerint -  amennyiben több település neve is felsorolásra kerül - , 
lehetőleg az első helyen. Más helyeken az egyházmegyei hovatartozás is 
változhat, pl. a javaslat szerint Érd, mint a budapesti agglomeráció része, 
a Budai Égyházmegyéhez kerülne, vagy Sárbogárd és Sárszentmiklós a 
Tolna-Baranyai Egyházmegyéhez.

Ugyanakkor a kérdőjel hiánya nem jelenti azt, hogy ezen egyházköz
ségek egyikénél sem merülhet föl esetlegesen változtatás, hiszen a zsina
ti hozzászólások is utaltak egyéb egyházközségekkel kapcsolatos változ
tatási javaslatokra.

A kérés tehát az, hogy minden egyházközséggel kapcsolatban szüles
sen állásfoglalás, még akkor is, ha teljesen természetes annak változatlan 
önállósága, mert csak akkor lehet biztosra venni, hogy nem megszokás
ból marad önálló egy egyházközség, hanem tudatos állásfoglalással. 
Ezen állásfoglalások ismeretében kellene az egyházmegyei közgyűlés ál
lásfoglalásának október végéig megszületnie.

Az Egyházmegyei Elnökség segítségét előre is köszönve, hittestvéri 
köszöntéssel. Erős vár a mi Istenünk! Dr. Reuss András

Dr. Andorka Rudolf
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TÖRVÉNY AZ EGYHÁZI SAJTÓSZOLGÁLATRÓL
A töm egtájékoztatás eszközei az egyház szolgálatában

1 . §  A la p v e tő  r e n d e lk e z é s e k
1. A MEE a kultúrparancs r uvtrW i ->o\ . .

(Mt 28,19-20) értelmében a refonlu« - 8!,8“?,nt a misszi6i parancs 
nátfa a korszerű technika eszközeit, f“ ,,e“ fben fe!h“sz‘
vábbiakban: s^jtó) szolgálata betöltésül». eJe^jroiukus s^ltbt (ta
tás, hitébresztés, tanítás és nevelés.t^ ben' ^ kozta-
z ™  NtÓSZ0,8á,atát 8 vonatkozó állami törvények keretei kö-

3. A sajtószolgálat evangéUkus jellegét a MEE bibliai és hitvallási ala-
E“ ek ^ én yesítéséért az iHelékes 

4 A M FF S J Í *  8 SsUtobizottsággal összhangban végzi,
r l i t í i í í 5  1 í l  to 8 s^ t6szo'gáIatóhoz szükséges anyagi és sremélyi
feltételek biztosítósa, szakemberek képzése. J ^  y

2 . § S a j tó b iz o t t s á g
, 1 ± ^ tt T kf ‘erVezését: összehangolását, felügyeletét az Országos 
Közgyűlés által választott Sajtóbizottság látja el.

2. A Sajtóbizottság tagjai:
a) hivatalból: az országos egyházi elnökség egy tagja 
az Ev. Sajtóosztály vezetője 
az országos ev. lapok szerkesztői 
az elektronikus sajtó felelős munkatársai
az Ev. Rádiómisszió szerkesztője 
a Médiacentrum vezetője
b) választás alapján: az Országos Közgyűlés választása szerinti lelké

szek és nem lelkészek egyenlő arányban és a hivatalból tagokkal meg
egyező létszámban.

3. A Sajtóbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két al
kalommal tartja.

4. A Sajtóbizottság tagjai közül elnököt választ, akinek feladata:
a) a bizottsági ülések összehívása és vezetése
b) a bizottsági döntések előkészítése és végrehajtása
c) kapcsolattartás más egyházi és nem egyházi sajtószervezetekkel
d) beszámolás a bizottság munkájáról az országos közgyűlésen.

3 . §  E v a n g é l ik u s  S a j t ó o s z tá ly
1. Az Evangélikus Sajtóosztály végzi a MEE lap- és könyvkiadói és 

forgalmazói szolgálatát. A Sajtóosztály munkáját a Sajtóbizottság ja

vaslata alapján, az Országos Közgyűlés által választott és az Országos 
Elnökség által kinevezett vezető irányítja.

2. Az Ev. Sajtóosztály minden kiadványából a címzett terhére példányt 
juttat el a gyülekezeti könyvtáraknak, valamint az evangélikus oktatási 
és szeretetintézmények könyvtárainak.

3. Az Ev. Sajtóosztály által kiadott országos lapok:
a) Országos hetilap -  feladata az országos szintű tájékoztatás. A lap 

szerkesztését a szerkesztő bizottság végzi a Sajtóbizottság által kiírt és 
elbírált pályázat útján választott felelős szerkesztő irányításával.

b) Lelkészt szakfolyóirat -  feladata a lelkészek, egyházi munkatársak 
továbbképzése, szolgálatuk segítése, a teológia és segédtudományai mű
velése. A lap szerkesztését szerkesztő bizottság végzi a Sajtóbizottság ál
tal kiírt és elbírált pályázat útján választott felelős szerkesztő irányítá
sával.

c) A  MEE hivatalos közlönye -  feladata a hivatalos dokumentumok, 
törvények, szabályrendeletek megjelentetése. Szerkesztéséért és rend
szeres megjelentetéséért az országos egyházi elnökség felel.

d) Országos jellegű folyóiratok, periodikák -  feladatuk a különböző réte
gek elérése. Szerkesztésüket szerkesztő bizottság végzi a Sajtóbizottság 
által kiírt és elbírált pályázat útján választott felelős szerkesztő irányí
tásával.

4. Az Ev. Sajtóosztály az országos lapok kiadásának anyagi feltételeit 
előfizetési díjakból és országos egyházi támogatásból biztosítja.

4 . § E g y é b  e v a n g é lik u s  k ia d v á n y o k
1. Az Ev. Sajtóosztály mellett más ev. egyházi szervezetek is végezhet

nek lap- és könyvkiadói, illetve forgalmazói szolgálatot az alapvető ren
delkezésekkel (1. §) összhangban.

2. Az egyházon belüli információáramlás és a történeti regisztráció 
érdekében a MEE-on belül megjelent minden kiadványból a felelős ki
adónak köteles példányt kell eljuttatnia az Országos Evangélikus 
Könyvtárba, az Evangélikus Teológiai Akadémia Könyvtárába, valamint 
a Sajtóbizottsághoz.

5 . § K ö z s z o lg á la t i  tö m e g tá jé k o z ta tó
e s z k ö z ö k

A MEE élni kíván a közszolgálati tömegtájékoztató eszközök nyúj
totta lehetőségekkel az állami törvények által biztosított keretek kö
zött. A Sajtóbizottság egyházi szakértőket delegál a közszolgálati tö

megtájékoztató eszközök által készítendő vallási műsorok szerkesztő
ségébe.

6 . § E g y éb  tö m e g tá jé k o z ta tá s i  e s z k ö z ö k  
f e lh a s z n á lá s a

A MEE és annak szervezetei a közszolgálati tömegtájékoztató eszkö
zök mellett igénybe vehetnek egyéb tömegtájékoztatási eszközöket is, 
melyek segítik szolgálatukat, és összhangban vannak az alapvető ren
delkezésekkel (1. §)

7 . § E v a n g é lik u s  R á d ió m is s z ió
1. Az Evangélikus Rádiómisszió feladata az evangélium hirdetése és a 

missziói felelősség ébresztése és erősítése különösen is a szórványban és 
kisebbségben élők között.

2. Munkáját szerkesztő bizottság irányítja a Sajtóbizottság által kiírt 
és elbírált pályázat útján választott felelős szerkesztő vezetésével.

3. Működését közegyházi forrásból, valamint adományokból fedezi.
4. Az EvangéUkus Rádiómisszió a Sajtóbizottság felügyelete alá tar

tozik.

8 . § M é d ia c e n tr u m
1. A Médiacentrum feladata a katechetikai munka, valamint az 

evangélizációs és missziói szolgálat segítése szemléltető eszközökkel, va
lamint egyházi események dokumentálása, archiválása.

2. Munkáját a Sajtóbizottság által kiírt és elbírált pályázat útján vá
lasztott vezető irányítja.

3. Működését közegyházi forrásokból, adományokból, valamint saját 
bevételeiből fedezi.

4. A Médiacentrum a Sajtóbizottság felügyelete alá tartozik.

9 . § S a j t ó s z o lg á la t  a  g y ü le k e z e te k b e n
A gyülekezetek presbitériumának feladata a helyi körülményeknek 

megfelelően megszervezni a sajtószolgálatot: iratteijesztés, könyv-, dia-, 
videótar, kölcsönzés.

B ölcsek  ostobasága, vagy obstrukció?
H a nem jó  a területi trend, vesszen a kerületi rend!

1. ...vo lta k , a k ik  fe lism erték
az alkalm as időt, és tudták, m it kell 
te n n i...?

Majd az egyháztörténelem mi
nősíti az első rendszerváltás utáni 
zsinat tevékenységét, mely különö
sen a kerületek területi rendezése 
kérdésében vált ellentmondásossá. 
A minősítés az idő alkalmasságát, 
a mulasztásokat és a hibákat egya
ránt érinteni fogja. És persze a jö
vő véleményalkotója nem függet
lenítheti majd magát attól sem, 
hogy milyen területi beosztású 
egyházban élve fogalmazza meg 
észrevételeit.

A  kerületek területi rendezése 
volt az a kérdés, melyről tudhatta 
mindenki, hogy lázba hozza az 
egyébként közömbös egyházi köz
véleményt. Az érdeklődés legbiz
tosabb jele az a buzgalom volt, 
amivel a területi rendezéstől félők 
gunyorosan a „sola structura”-t 
emlegetve szerették volna a kér
dést másodlagossá tenni.

Mára túl vagyunk a zsinat fontos 
területrendezéssel kapcsolatos 
döntésein, melyek nemcsak ellent
mondásosak, de a jövőre nézve is 
patthelyzetet teremtenek, így jog
gal vetődik fel a kérdés: van még 
kiút? Hogy jutottunk ide, hol tar
tunk, merre tovább?

2. Szubjektív történelm i 
kronológia

Már a zsinat előkészítő megbe
szélésein is érezhető volt az elvá
rás, mely egy új területi beosztást 
igényelt. Épp ez volt az egyik ko
moly érv a korai zsinatakarók el
len, hogy a jelentős változtatások
hoz érlelni kell a döntéseket. Volt, 
aki a területrendezést történelmi 
emlékeire alapozta, volt, aki a kor
szerű működéshez igényelte, de a 
változtatni akarás széles körben 
kifejeződött. A kérdés nem nevez
hető egyszerűnek, hisz nincs ma
gától értetődő megoldás, trianoni 
és kommunista örökséggel terhes 
a már járt valamennyi megoldás.

A  kérdés bonyolultságának és 
az érdekek szóródásának is része 
volt abban, hogy a területrendezés 
a zsinati menetrendben hátrasoro
lódott. A reformok sürgetői szá
mára is elfogadhatónak látszott, 
hogy először a működési módot 
(egyházközségek, magasabb szer
veződési szintek életét, a gazdál
kodási rendet stb.) szabályozza a 
zsinat, majd ehhez válasszon alkal

mas területi beosztást. Az viszont 
már folyamatos lelkiismereti ter
het jelentett számukra, hogy a sor
renden kívül az időpont eltolódása 
is észlelhető volt, nem is mindig a 
dolgok természetes bonyolultsága 
miatt; gyakran lehetett ebben a tu
datos hátramozdítás elemeit felfe
dezni.

Ahogy azonban a hatéves ciklus 
utolsó szakaszában mégis előke
rült a kérdés, szomorú jelei mutat
koztak annak, hogy a vita egyéni és 
csoportérdekek szerint osztja meg 
a döntéshozókat anélkül, hogy a 
hatékony működés mérlegre ke
rülhetett volna. Az események sa
játosságait Zászkaliczky Péternek, a 
területrendezési kérdések zsinati 
bizottságának vezetője lemondó 
levele alapján jellemezzük. iyA kér
désnek még 1992. augusztus 29-én 
tartott előzetes megvitatása, és az 
1996. február 23-án tartott általános 
vitája is mutatta, hogy az eltérő 
szempontok és az egymással olykor 
élesen szembenálló vélemények kü
lönösen is igénylik a nyílt, testvéri, és 
nem utolsósorban az egyéni érde
kektől mentes vitát, így találva meg 
ebben a kérdésben is a jövő műkö
désének legjobbnak ítélt feltételeit. 
Ezért képviseltem az általános vitát 
bevezető előterjesztésemben: a sze
mélyi kérdéseket és a területrendezés 
kérdését válasszuk el egymástól, 
hogy a területrendezés ügye ne váljék 
esetleg áldozatává lealacsonyító ha
talmi harcnak személyi érdekekért 
és érdekek körül támadó küzdelem
n ek ...”

A  zsinat ̂ korábbi fázisaiban több 
bizottsági tanulmány elemezte 
azokat a szempontokat, melyek az 
optimális megoldást keresték a te
rületrendezés kérdésében. Az ala
pos előkészítésre azért volt szük
ség, mert egyetlen törvényes szer
vezeti rendnek kell sokféle (sok
szor egymásnak is ellentmondó) 
elvárásnak megfelelnie. Olyan ez, 
mint amikor cipőt vesz valaki, tud
va, hogy a ház körüli munkára 
éppúgy jónak kell lennie, mint a 
koncertteremben.

A zsinat elé kerülő írásos anya
gok sorra vették a fontosabb szol
gálati, missziós, történelmi, szocio
lógiai szervezet-hatékonysági, köz
akarati és megvalósíthatósági 
szempontokat, hogy a területren
dezés a jövő számára lehessen üze
net. Már ezeknél a vitáknál kide
rült, hogy a területrendezés nem 
tisztán elvi, hanem igazi politikai 
kérdés, aminél nem lehet érdekek
től mentes döntésekre számítani.

Míg a változtatni akarók sokszor a 
jelen rendszer elvi ellentmondása
it látták igazolódni egy-egy rossz 
vezetési gyakorlatban, addig a vál
toztatni irtózok a rendszer gyenge
ségeinek kimutatását is személyes 
támadásnak vélték. Az egyre múló 
zsinati évek pedig csak egyre mé
lyítették az előítéleteket, s a dön
téshozatalnál megjelentek a parla
menti taktikázás elemei.

A döntéshozatal logikája szerint 
a kezdetben végiggondolt vala
mennyi elvi lehetőséget magába 
foglaló választékot szűkíteni kel
lett a többségi akarat szerint. Már
1992-ben döntés született arról, 
hogy az egyházi szervezetet to
vábbra is négy szinten dolgozza ki 
a struktúrával foglalkozó zsinati 
bizottság. Zászkaliczky Péter ha
tárt nem ismerő munkavállalásá
val a 3. számú bizottság két-, há
rom- és négykerületes területi mo
delleket dolgozott ki. Ezek között 
az új területi beosztások nemcsak 
a jövőbe mutató célokat töltötték 
be, nemcsak hatékonyabb műkö
déssel kecsegtettek, hanem a ki
dolgozás során a megvalósítható
ság is mérlegre került. Felelős 
együttgondolkozás biztosította, 
hogy nem kalandor vállalkozás a 
jobbítás.

Az előző zsinati ülésszak a tár
gyalt hétféle területi beosztás kö
zül tájékozódó szavazással tovább 
szűkítette a modellek körét, mely
nek során
•  a legnépszerűbb háromkerüle-

tes megoldás 33,
•  egy másik háromkerületes meg

oldás 32,
•  a jelenlegi kétkerületes elrende

zés pedig 26 szavazatot kapott.
A  zsinat kezdeti szakaszában az

ilyen módszerrel való közelítés 
természetes út volt, a haladás örö
méért mindenki vállalta a többségi 
véleményt, ráhangolódva a közös 
bölcsességre.

A fenti folyamatban idegen 
elemként jelent meg D. dr. Harma
ti Béla püspök személyes vélemé
nye, amikor a saját hivatására vo
natkozó döntésével az egyház jö
vőbeli szervezeti fejlődését befo
lyásolta. Ahogy mindez Zászka
liczky Péter lemondó levelében áll: 
az „általános vitában D. dr. Harma
ti Béla püspök hozzászólásában azt 
említette, hogy az új struktúra nem 
fogja személyét érinteni „nem oko
zok terhet”... Elképzelését egyértel
műbben a február 19-i esperesi érte
kezleten fogalmazta meg: lemond 
püspöki tisztéről, amennyiben a je

lenlegi egyházkerületi beosztást meg
változtatná a zsinat. Harmati Béla 
püspöknek ez a maga püspöki hely
zetéből a zsinatra gyakorolt befolyá
solása viszont olyan helyzetet te
remt, amely lehetetlenné teszi a terü
letrendezés kérdésének és a személyi 
kérdéseknek elválasztását, a szemé
lyi érdekektől mentes vitát és dönté
seket. ”

Senki nem vonja kétségbe an
nak jogát, hogy valaki saját maga 
dönthesse el vállalt feladatait, de 
az ebben a helyzetben kinyilvání
tott lemondási szándékban a ha
talmi ágak, a „végrehajtó és a tör
vényhozó funkciók” mosódnak 
össze. Kétségtelenül D. dr. Har
mati Béla püspök elfogadottságát 
igazolja és a lelkészeknek a hata
lomhoz való viszonyát jellemzi az a 
tény, hogy a fenti kijelentés elérte 
hatását. Zászkaliczky Péter és so
kak sokéves munkája omlott 
össze: „...M a már tudom, hogy a 
kezdeti egyetértő és lelkes segítőkész
ség után Békéscsabáról a költségter
vezetet nem fogom megkapni éppen 
arra való tekintettel, hogy a püspöki 
székhely kialakítási tervéhez való se
gítségnyújtás most már D. dr. Har
mati Béla püspök személye ellen irá
nyulna, hiszen ehhez lemondási 
szándéka kapcsolódik ” Ezek hatá
sára a zsinati munkát a vállán hor
dó, a legtöbbet áldozó zsinati tag 
lemondott.

A múlt zsinati ülésszakra érke
zett D. dr. Harmati Béla levele, 
melyben reflektált a fenti lemon
dásra. Válaszában azzal vádolja 
Zászkaliczky Pétert, hogy döntését 
az a tény motiválta, hogy vélemé
nye kisebbségben maradt. „Ha 
ugyanis attól tesszük függővé a zsi
nat »tisztességes« és »demokrati
kus« döntését, hogy ez egyezik 
vagy nem egyezik a saját magunk 
által képviselt véleménnyel, akkor 
egyházpolitikai csoportvéleményt 
teszünk abszolúttá.” Mindez akkor 
hangzott el, amikor a zsinat utolsó 
véleményalkotása szerint a három
kerületes megoldás többsége volt 
várható (33/32/26). Mindez afelé a 
bizottsági vezető felé hangzott el, 
aki többször fogott hozzá leszava
zott elképzelései ellenére a mun
kának, hogy elkészüljön a törvény.

Ezen az ülésszakon még egy le
vél került kiosztásra, melyben dr. 
Valentinyi Károly, aki személyesen 
jelen volt a két békési egyházme
gye közös LMK-ülésén, számot ad 
a lelkészek „vélemény-változásá
ról”, s ebben Zászkaliczky Péter 
érveit látta igazolódni.

3. Vita és döntések a zsinati 
ülésszakon

A területi beosztással kapcsola
tos vita során központi helyet ka
pott a kérdés gazdasági vetülete. 
A változtatás fontos ellenérveként 
az új, vidéki püspöki központok 
kialakításának gazdasági rendkí
vüliségét emlegették' (1. dr. An- 
dorka R. cikkét az előző Zsinati 
Híradóban). Közelebbről meg
vizsgálva, kiderült, hogy több évre 
elhúzódó költséggel kellene szá
molni, melynek egy része terület- 
rendezés nélkül is szükséges ki
adás. A teljes költség kb. 10, illet
ve 15 millió Ft-ra becsülhető a 
győri, illetve a békéscsabai püspö
ki központ esetében. Ez az összeg 
csak azoknak tűnik nagynak, akik 
nem tudják, hogy hány üyen nagy
ságrendű központi finanszírozású 
projekt volt az elmúlt években 
egyházunkban.

A területrendezéssel kapcsola
tos vita szavazással zárult le. A 
szavazás eredményeként sem a 
kétkerületes (28 szavazat), sem a 
háromkerületes (26 szavazat) mo
dell nem kapta meg a 60 szavazó 
50%-os többségét (6 tartózkodó 
volt). E szavazás alapján az új tör
vénykönyvbe a mai területi beosz
tás sem jelenhet meg határozat
ként, csak mint örökölt állapot él
het tovább, míg a zsinat a megfe
lelő területi megoldást meg nem 
találja.

Ezután következett az a szava
zás, mely a kialakult helyzetet a 
teljes folyamat tükrében már kö
vethetetlenné teszi. Szükségét ér- 
zi-e a zsinat a jelenlegi területi vi
szonyok megváltoztatásának? Je
lentős, kb. 80%-os többség igenel- 
te ezt a javaslatot. Most érdemes e 
cikk megütköztető címét újraol
vasni. A  zsinat 1992-ben a három 
szervezeti szintet (az egykerületes 
modellt) vetette el, 1996 február
jában a négykerületes beosztás 
maradt kisebbségben, júniusban a 
két- és a háromkerületes megol
dásról derült ki, hogy a többség
nek elfogadhatatlan. Miközben a 
területi változtatni akarás elsöprő 
többségű. Mi történik? A legjobb 
keresése, vagy időhúzás?

4. A  lehetséges folytatás

A  3. számú Bizottság a napok
ban tartja újabb, kibővített, kiút
kereső ülését. A megbeszélésen 
újra reflektorfénybe kerül a há
romszintes (kerület nélkülj?) egy
házszervezet lehetősége. Új felis
merés? Az események okozta poli
tikai sodródás? Vagy csak a három 
éve elvetett modell az egyetlen,

melynek a nehézségeit még nem 
ismertük meg?

A zsákutca érzését az is fokozza, 
hogy valamennyi törvény kidolgo
zásakor a négyszintes egyházmo- 
dell szolgált alapul a törvényalko
tóknak. Többen úgy gondolják, 
hogy egy áttekintés során könnyen 
átdolgozható az összes eddigi tör
vény. A törvényalkotási munka le
becsülése az, ha valaki azt gondol
ja, addig kell eljutni, hogy a törvé
nyekben ne legyen tételes ellent
mondás: pl. ne szerepeljen egyház- 
kerület a szövegben, ha nincs üyen 
önkormányzati szint. Ez a szemlé
let nem veszi figyelembe, hogy a 
törvényalkotó műhelymunka a 
működés logikus mechanizmusai
nak mérlegeléséből, a beépített fé
kek és motiváló hatások elemzésé
ből áll. Mindennek alapján nem 
kerülhető el a háromszintes egy
házszervezet kiépítésének napi
rendre vételekor az összes eddigi 
törvény átdolgozása. Mindez egy 
közel hatéves munka újragondolá
sát igényli.

Külön probléma, hogy a törté
nelmi hagyomány nélküli gyökeres 
változtatás mennyire kockázatos a 
működés egészét tekintve. A vál
tozás menedzselése a működőké
pesség fenntartása mellett leg
alább akkora feladat, mint amit a 
háromkerületes megoldás igényelt 
volna. S hiába látunk a környező 
országokban hasonló megoldáso
kat, nem vehetjük át közvetlenül 
az ottani ösztönző, egyensúlyt te
remtő és fékező mechanizmuso
kat. Mindezt látva, a realitás az, 
hogy ezen az úton a zsinat jelenle
gi ciklusa, de még a következő cik
lus első fele sem tud gyakorlati 
megoldásig jutni. Kinek jó ez?

Sokan kérdezzük, van-e értelme 
tovább dolgozni, keresni a jövőnek 
megfelelő egyházi modellt. Töb
ben „nem”-mel válaszoltak erre a 
kérdésre, lemondtak, illetve le
mondanak zsinati tagságukról. 
Akik maradnak, talán ekképp gon
dolkoznak: Ha továbblépni nem 
lehet, legalább a megtett utat, a 
zsinat eddigi eredményeit őrizzük 
meg, hogy az elfogadott törvények 
életté, gyakorlattá váljanak. Ha 
lépni nem lehet, próbáljunk ara
szolni. Hátra van még az egyház
megyék területi beosztásának vég
legesítése és az országos egyház 
működésének szabályozása.

Reményként maradt a három
szintes egyházmodeüt akaró re
formkeresők naivnak látszó lelke
sedése, s hogy talán az újabb zsina
ti ciklus során a jövőt keresők 
többsége alakul ki. S még egy: AKI 
a legsötétebb pillanatban is meg
marad.

Dr. Koczor Zoltán
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MEGKEZDŐDÖTT A RÉSZLETES 
VITA AZ EGYHÁZ ORSZÁGOS SZERVEZETÉRŐL

A zsinat 3. sz. struktúrabizottsága 
soron kívül előkészítette részletes vi
tára az országos egyház szervezeté
ről szóló törvényjavaslatot, amelyet 
eredetileg csak más témák lezárása 
után, a következő ülésszakra tudott 
volna előterjeszteni, és amelynek 
szövegjavaslatát a zsinat általánosan 
már 1994. októberében megtárgyal
ta és részletes vitára bocsátotta.

A bizottság újabb tapasztalatai 
alapján szükségesnek látta, hogy 
koncepcionálisan ismét megvizs
gálja a törvényt, és figyelembe ve
gyen egy, már 1994-ben megfogal
mazott javaslatot, amely az egyház 
országos szintű vezetésének és ad
minisztrációjának kérdését a leg
jobb működés és legtisztessége
sebb szervezés szemszögéből pró
bálta átgondolni.

Az evangélikus egyház döntően 
fontos szervezeti egysége az egy
házközség, de a tényleges műkö
dés szempontjából mindjárt utána 
következik az országos szervező
dés. A szolgálat szempontjából oly 
fontos lelkeszképzés mindig orszá
gos szinten volt megszervezve, a 
lelkészi kar országosan egységes 
testület, az oktatás, a sajtó, a gyűj
temények, az épületek kérdése is 
igényel országos szervezést, az ön
segélyezés, a külső forrásokból jö
vő támogatások elosztásának fon
tos szintje az országos szervezet, 
hasonlóképpen az állami, társadal
mi és külföldi kapcsolatoknak is.

Az általános vitán forgott javas
lat az országos felügyelő mellett 
országos püspököt is tervezett, a 
mostani javaslat egyiket sem ajánl
ja legmagasabb szintű vezetőként, 
hanem csak reprezentatív jelleggel 
-  példa ilyenre a magyar köztársa
sági elnök is -, és a tényleges veze
tést, az érdemi vezetői döntéseket 
egy szűk elnöki testületre bízná.

Érdemes egy pillantást vetni az 
egyház vezetésének történeti fejlő
désére. A „magyarországi evangé
likus keresztyén egyházinak a 
polgári társadalomba illeszkedő 
első szabályrendszere, az 
1891-1894. évi Egyházi Alkot
mány 144. §-a kimondta: >rAz\ 
összes egyházkerületeknek egyházi 
kormányzat, közigazgatás és rend-\ 
tartás végett legfelsőbb hatósággá 
való egyesülése alkotja az egyház
egyetemet. ” Az egyházegyetem, 
vagyis az országos szervezet „kép
viseleti és kormányzó hatósága” az 
egyetemes közgyűlés volt. A 156. § 
szerint az evangélikus‘ égylíázat az 
„egyházegyetem egyházi és iskolai 
felügyelője” kormányozza és kép
viseli. A legnagyobb, korábban 
önállóan működő szervezeti egy
ségeket, a kerületeket tehát össze
fogták, és csak egy világi vezetőt 
állítottak az országos szint élére, 
igaz, az egyház működése szem
szögéből inkább csak reprezenta- ] 
tív feladatokkal és felhatalmazás-! 
sál. A püspökök kerületeiket ve
zették, csorbítatlan felelősséggel 
és hatáskörrel.

Az 1934-1937. évi országos zsinat 
által alkotott II. törvénycikk 82. §-a 
az egyház lelki életének irányításá
ról így rendelkezik: ,̂ A lelki élet egye
temes és egységes irányítását -  azl 
egyetemes közgyűlés elé térjesztendői 
jelentés kötelezettsége mellett -  a hi
vatalára nézve legidősebb püspök 
végzi Ez az egyetemes és egységes jel
legű irányítás a püspökök közremű
ködésével és egyetértésével nyer meg
állapítást, s nem érinti az egyházkerü
letek püspökeinek az egyházkerületek 
különleges lelki szükségeiből folyó \ 
munkáját ” Továbbra is erős tehát a 
kerületek illetve a püspökök önálló
sága. -  Mellesleg: a „sajátos lelki 
szükségletben” benne van az egyhá
zi nyelvhasználat és a liturgia „auto- 
nómiá”-jának egyháztörvényi ga
ranciája” -  Megjelenik viszont a vi
lági vezetési tekintély „túlsúlyának” 
ellensúlyozása a legidősebb püs
pökkel, de rögzített és korlátozott 
funkcióval.

A következő, de elmaradt zsi
natra való 1948-49-es felkészülés 
során dr. Sólyom Jenő és dr. 
Schulek Tibor egyaránt azt írta, 
hogy időszerű az „ikerelnökség” 
létrehozása, vagyis, törvényesen 
kell biztosítani, hogy az egyházat 
egy püspök-elnök és egy elnök-fel
ügyelő vezesse.

Ez az akkor korszerű javaslat 
nem valósult meg, helyette az 
1952-es átszervezéssel kettőre 
csökkent a kerületek és a püspö
kök száma, akik közül az egyik ve
zette az egyházat, a másik országos 
szinten csak helyettese volt, az 
egyetemes felügyelő szerepe pedig 
teljesen formálissá vált. Ezt az ál
lamhatalom által preferált rend
szert rögzítette a Magyarországi 
Evangélikus Egyház (MEE) Zsina
ta által 1966. december 9-én elfo
gadott -  jelenleg is érvényes -  II. 
törvénye, amelynek 107-108. §-a 
szerint a Magyarországi Evangéli
kus Egyházat az országos egyházi 
elnökség képviseli és kormányoz
za, és ez az elnökség két tagból áll: 
az országos egyházi felügyelőből és

a hivatalára nézve legidősebb püs
pökből, de a „másik püspök” is ál
landó tagja az elnökségnek, „s egy
ben a hivatalára nézve idősebb 
püspök helyettese”. Ez az önmagá
nak is ellentmondó szabályozás kö
rülbelül azt jelenti, hogy a kéttagú 
elnökség három tagból áll, akik kö
zött hierarchikus viszony van, mert 
az egyiknek van egy helyettese, a 
másiknak van egy főnöke, a harma
dik egyiknek sincs fölé- vagy alá
rendelve. Csak megjegyzem, hogy 
ez a „rend” nemcsak a jogi szaba
tosság hiánya miatt nem felel meg 
a jó vezetés követelményének, és a 
jelenlegi egyházelnökség ezt felis
merve, lényeges döntéseit a két ke
rületi felügyelővel kibővülő öttagú 
elnökségi testületként hozza.

Hasonlóképpen nem felel meg a 
korszerű vezetési követelményeknek 
az országos egyházi iroda .jogállá
sa”, amelynek az 1966-os törvény 
109. §-a szerint van saját vezetője, az 
egyetemes főtitkár, de az iroda egy
felől kifejezetten az országos egyhá
zi felügyelő „rendelkezésére áll”, 
másfelől vezetője, a főtitkár „mun
káját az országos egyházi elnökség 
rendelkezése szerint végzi”.

A szervezeti javaslat a bizottság 
álláspontja szerint nem nyugodhat 
egyedül történeti alapokon, hanem 
azt az egyház jó működése követel
ményének keil meghatároznia. Eh
hez világosan kell látni, hogy álta
lában szükség van vezetésre, azaz 
operatív irányításra, szükség van 
ügyintézésre, azaz adminisztratív 
végrehajtásra, szükség van a gyüle
kezeteket képviselő testületek irá
nyító és felügyelő jellegű beszá
moltató és döntéshozó tevékenysé
gére, és szükség van az egyes szak
területeket figyelő, értékelő és 
döntési javaslatokat kidolgozó bi
zottságokra. Figyelembe kell venni 
a hazai történelmi tapasztalatok 
mellett más hazai és külföldi egy
házak szervezeti és működési ta
pasztalatait is, de elsősorban a je
lenlegi igazgatási feladatok legegy
szerűbb, leghatékonyabb és az ön- I  
kormányzat elve tekintetében leg
tisztességesebb megoldásából kell 
kiindulni, messzemenően figye
lembe véve az igazgatás általános 
szakmai törvényszerűségeit.

A bizottság javaslata a következő 
koncepción nyugszik:

MEE országos szervezeti szint
jén a vezetést az Országos Elnökség 
gyakorolná. Nem lenné külön sem 
országos felügyelő, sem országos 
püspök; tehát országos szinten egy 
kisletszámú testület vezetne. Az 
országos elnökség döntéshozó tag
jai: az egyházkerületek püspökei és 
felügyelői. A testület mintegy havi 
gyakorisággal ülésezne és döntene 
a folyó ügyekben. Az üléseken -

szavazati jog nélkül -  mindig részt 
venne az Országos Iroda vezetője 
(az országos főtitkár), aki az ügye
ket referálja, és a döntések végre
hajtásáról gondoskodik.

Az Országos Elnökség tagjai -  
tehát a püspökök és a kerületi fel
ügyelők -  között fel lennének oszt
va a kapcsolattartási és reprezen
tatív feladatok, továbbá a munka
ágak, ezeket a választási ciklus vé
géig önállóan -  de az Országos El
nökség testületi döntéseihez iga
zodóan -  ellátnák, és az elnökség 
ülésein rendszeresen beszámolná
nak egymásnak tevékenységükről.

Ebben a szervezeti modellben 
arra kellene törekedni, hogy a ha
gyományosan püspöki, illetve egy- 
házkerületi funkciókat -  pl. lel
készjelöltek vizsgálata és felavatá
sa, segédlelkészek küldése, liturgia 
és hitoktatás, felügyeletes gazda
sági erőforrások regionális szintű 
biztosítása, elosztása, egyházme
gyék támogatása, kerületi funkció
jú oktatási és diakóniai intézmé
nyek felügyelete stb. -  a püspökök 
illetve a kerületi felügyelők végez
zék. Vagyis az Országos Elnökség
nek kevesebb területen kellene 
igazgatnia, mint most. Az Orszá
gos Elnökség igazgatási és kapcso
lattartási funkciói a következők: 
egyházon belüliek: a lelkészképzés 
és intézményeinek egyházi fel
ügyelete, a munkaágak országos 
koordinációja, a gazdasági erőfor
rások országos szintű biztosítása, 
elosztása, az egyházkerületek tá
mogatása, kapcsolat az egyházi 
egyesületekkel stb.; valamint az 
összes külső kapcsolatok állami 
szervekkel, társadalmi szervekkel 
és egyesületekkel, hazai egyházak
kal és egyházi szervezetekkel, kül
földi egyházakkal és nemzetközi 
egyházi szervezetekkel stb.

Az országos szintű adminisztrá
ció (nyilvántartások, napi ügyinté
zés szakelőadókkal, operatív dön
téselőkészítés az Országos Elnök
ség részére) szerve az Országos 
Iroda. A z iroda felelős egyszemélyi 
vezetője az országos fontkár. Az 
iroda az egyházi szervezet műkö
dési (funkcionális) szakterületei 
szerint tagozódik (gazdasági, va
gyoni- és pénzügyek, egyházi köz
oktatási intézmények, diakóniai 
intézmények, épületek fenntartá
sa, egyházzenei intézmények és te
vékenységek, közgyűjtemények, 
egyházi sajtó és kiadványok, MEE 
külügyi kapcsolatok stb.). Az osz
tályok több szakterület ügyeit is in
tézhetik; az országos szakbizott
ságokkal szakmai informális kap
csolatban vannak, de feladataikat 
az országos főtitkártól kapják.

A MEE döntéshozó képviseleti 
testületé az Országos (küldött) Köz
gyűlés illetve az Országos Presbitéri

um. Funkciójuk az Országos Elnök 
ség és az országos főtitkár éves be 
számoltatása (éves munkaterv jóvá 
hagyása, éves jelentés megvitatása 
és elfogadása), a MEE éves költség 
vetési előirányzatának illetve telje 
sítésének jóváhagyása, döntés va 
gyoni ügyekben, külső szervekkel 
kötött megállapodások jóváhagyá 
sa, országos intézmények vezetői 
nek beszámoltatása, az országos bi
zottságok munkaági jelentésének 
megvitatása és jóváhagyása, döntés 
javaslataikról, továbbá országos ér 
vényű szabályrendeletek alkotása, 
Szerepük az Országos Elnökségnek 
a MEE egész közösségének kepvi 
seletében való támogatása és ellen 
őrzése, a vezetés irányának és kere
teinek meghatározása, a felelős ve
zetői operativitás csorbítása nélkül 
Annak érdekében, hogy az Orszá
gos Közgyűlés levezető elnöke ne 
olyan tisztségviselő legyen, akit az 
Országos Közgyűlés beszámoltat 
az Országos Közgyűlés maga vá
laszthatná elnökeit.

Az országos szakbizottságok 
MEE döntéshozó képviseleti tes
tületéinek (Országos Közgyűlés ill 
Országos Presbitérium) döntés
előkészítő szervei, amelyek a rájuk 
bízott munkaág tevékenységét és 
körülményeit szakmai mélységben 
vizsgálják, és a megoldandó kérdé
sekre alátámasztott javaslatokat 
készítenek. Az Országos Iroda biz
tosítja a bizottságok működésének 
adminisztratív hatterét (pl. meghí
vók, anyagok szétküldése, érkezte
tése).

Fontos megjegyezni, hogy ez a 
koncepció számos vonatkozásban 
megfelel a jelenlegi gyakorlatnak, 
és csak az összefüggésekben való 
vizsgálat kedvéért kellett végiggon
dolni. Hangsúlyos eleme az elnök
ségi vezetés, a püspökök önálló lel
ki szolgálata es felelőssége, és az 
elnökség által irányított, de a mun
kavégzésben önálló irodaként szer
vezett központi adminisztráció, va
lamint a bizottsági munka szerves 
beépítése az országos irányításba.

A struktúrabizottság -  a részle
tek rögzítése nélkül -  ebben a kon
cepcióban teijesztette elő javaslatát 
a zsinat plenáris ülésének, variáció
ban szerepeltetve a konkrét megol
dási lehetőségeket, esetenként a 
hagyományosabb felfogás jegyében 
született megoldásokat is. így az or
szágos elnökségről szóló pontok
ban minden variációban szerepel
nek az elnökségen belül reprezen
tatív feladatokra kijelölt személyek, 
akiknek azonban a lényegi dönté
sekben nincs nagyobb hatáskörük a 
többi elnökségi tagnál.

A törvényjavaslat részletes vitá
ja az általános rendelkezésekről és 
az országos közgyűlésről szóló 
pontok vitájával haladt előre, a 
rendelkezésre álló idő rövidsége, 
és részben a távollevők nagy szá
ma miatt azonban ezeket a része
ket sem tudta lezárni.

Thurnay Béla
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Keresztyén gyülekezet, testvére
im a Jézus Krisztusban!

A Lelkészi Munkaközösségi 
gyűlések ez évi témái közül az 
egyik cím így szól: válságban a há
zasság, megmenthető-e? Egyszerű 
lenne felidézni a néhány hónapja 
dolgozatban leírtakat. A pezsgő vi
tában elhangzott véleményeket, 
gondolatformáló hozzászólásokat. 
Ugyancsak könnyű lenne sopán
kodni azon, hogy a házasság, elvá
lás már Jézus idejében is komoly 
gondot, fejtörést okozott a csalár
dul kérdező farizeusoknak. Elég
telennek tartanám, hogy eltűnőd
jünk azon, ami ma jellemző a há
zasságra, a családok helyzetére. 
Arra a társadalmi katasztrófához 
vezető állapotra, hogy majdnem 
minden második házasság válás
hoz vezet. Hagédia, hogy a felnö
vekvő nemzedékekben gyerme
kek, fiatalok kerülnek olyan hely
zetbe, amelyben lelki érzelemvilá
guk törést, sérülést szenved.

Mégsem házassági tanácsadó -  
nem is válási útmutató -  és nem 
összehasonlító elemzés lesz az ige
hirdetés. Nem egy szép tanulmány, 
amiben a házassági együttélés 
főbb szabályairól, a kulturált hu
mánus válásról, vagy a római kato
likussal összevetett, sokkal megér
tőbb szabadelvűbb evangélikus 
gyakorlatról lenne szó. Hisz így 
épp a lényeg: az alapige központi 
üzenete sikkadna el.

Szentháromság ünnepét követő
5. vasárnapon minden egyes ige
hirdetési alapige hívás, szólonga- 
tás, tagtoborzó. Isten hívása, Jézus 
hívogató gyújtó, gyűjtő szava, hogy 
őneki és egyedül csak neki elköte
lezett emberként lépjünk nyo
mába.

Ma Jézus az őt kísértő farizeu
soknak válaszol, hogy ne csak lát
szatmegoldásokkal, törvényfarics- 
kálással, szabályokkal, felmentést 
adó levelekkel bíbelődjenek, ha
nem vegyék észre a lényeget. Vé
gül mindannyiszor újra és újra ne
jünk szól, minket hív, kérdez, ve
lünk, hozzánk beszél. Azért teszi

Javaslat a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházmegyékre 
történő beosztására és az egyházközségeknek az egyházmegyékbe történő besorolására
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FEJÉR-KOMAROMI EGYHÁZMEGYE

1. BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. BAKONYSZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. BOKODI EVANGÉLI KUS .EGYHÁZKÖZSÉG
4. CSABDI-BICSKE-CSAKVÁRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. ESZTERGOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
6 . GYURO-TORDASI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
7. HANTA-ASZAR-KISBERI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8 . KOMAROMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
9. LAJOSKOMAROMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

1 0 . NAGYVELEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
11. OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
12. PySZTAVAMI, EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
13. SURI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
14. SZAK-SZENDI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (?)
15. SZERES FEHÉRVÁRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
16. TATAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
17. TATABANYAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

GYŐR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
1. AGFALVAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. BELEDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3- BEZI-ENESEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
4. BŐNYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. CSORNA-KAPUVARI MISSZIÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6 . FARÁpi e v a n g é l ik u s  e g y h á z k ö z s é g
7. FELPECI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8 . GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. GYŐRSAGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. GYŐRSZEMEREI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
12. n ^ ^ Ö Z S É G  (?)

II:
15. MóRicHiDA-ARPÁsi evangélikus egy házközség
16. MpSONMAGYARÓVÁR-HE GYES HALOM-LE VÉL-RAJKAI TÁRSULT EVAN

GELUCUS EGYHAZKQZSÉG (?) s u l i  tVAN
17. NEMESKÉRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
18. RABASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
19. RABCAKAPI-TARNOKRETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
20. SOPRONI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2 1 . SOPRONBANFALVAJ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
22. SZAKONYI EVANGELIKyS EGYHÁZKÖZSÉG
23. SZILSÁRKÁNY! EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
24. TÉTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
25. VADOSFAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

HAJDÚ-SZABOLCSI EGYHÁZMEGYE
1. DEBRECENI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. KÓLCSEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. NAGYCSERKESZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
4. NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. NYÍREGYHÁZA-KERTVÁROS EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6 . NYIRSZOLÓSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE
1. BALASSAGYARMATI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. BANKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. BÉRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
4. BOKORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. EGYHÁZASDENGELEGIEVANGELIKUSEGYHÁZKÖZSÉG
6 . FELSŐPETÉNYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. GALGAGUTA! EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8 . IPpLYVECEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. KETBODONYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. K^STERENYE-PASZTO-SZUPATAKI EVANGÉLIKUS MISZSZIÓIEGYHÁZKÖZ-

11. LEGENDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
12. LUCFALVAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
13. NÓGRÁDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
14. ÓSAGARDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
15. SALGÓTARJANI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
16. SAMSONHAZAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
17. SZÉCHÉNYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
18. SZIRAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
19. SZÜGYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
20. TERÉNYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
21. VANYARCI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

VASI EGYHÁZMEGYE
1. ALSÓSÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. BOBAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. BÜKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
4. CELLDÖMÖLKI EyANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
5. CS.ONGEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6 . GERCEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. KEMENESMAGASI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8 . KEMENESMIHALYFAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. KISSOMLYŐI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10. KÖRMENDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
11. KŐSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
1 2 . MESZLEN-ACSAD-NEMESCSÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
13. NADASDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
14. NAGYGERESDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
15. NAGYSIMONYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
16. NEMESKOLTA1 EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
17. QSTFFYASSZONYFAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
18. ŐRIMAGYARÓ§DI EVANGELJKUS EGYHÁZKÖZSÉG
19. REPCELAK-CSÁNIGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
20. SÁRVARI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
21. SZENTGOTTHARD-ŐRISZENTPÉTERI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
22. SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
23. URAIUJFALUI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
24. VÖJ40CKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
25- ZSÉDENY-HEGYFALUI EGYESÜLT EVANGÉLIKUS MISZSZIÓI EGYHÁZKÖZ

SÉG

VESZPRÉMI EGYH ÁZMEGYE
1 . AJKAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2. BAKONYSZEKTLASZLOI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3. BAKONYTAMÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
4. CSIKVANDI EVANGÉLIKUS ÉGYHÁZKÖZSÉG
5. CSOGLEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
6 . DÖRGICSE-KŐVÁGÓORSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
7. GECSEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
8 . HOMOKBODOGEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9. KAPOLCSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

10- í S E ^ ^ P i í í i ^ ^ ^ G Y A R G E N C S I  EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
1 1 . KERTA-VESZPRÉMGALSAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
12. LOVÁSZPATONAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
13. MALOMSOKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
14. MARCALGERGELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
15' ^ ^ -N A G Y V A Z S O N Y -S Z E N T A N T A L F A -Z A N K A 1 EVANGÉLIKUS EGY-

16. MEZOLAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
17. NAGYALASONY-DABRONYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
18. OSKUI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
19. PÁPAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
20. SIKÁTOR! EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
21. SOMJ.ÓSZŐLŐSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
22. TAKÁCSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
23. TÉSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
24. VANYOLAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
25. VÁRPALOTAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
26. VESZPRÉMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ezt, hogy ne elégedjünk meg a há
zassági válással és bármilyen ki- 
sebb-nagyobb közösség törésével 
kapcsolatban felszínes kezeléssel, 
terápiával, hanem a gyökerénél, a 
forrásánál keressük a bajt és a biz
tos gyógyforrásnál a gyógymódot. 
Botor és hamis dolog a tüneti gyó- 
gyítgatás ott, ahol a mélybe, a szö
vetekbe ivódva, szerveket, a szívet 
megtámadva lapul a baj. Jézus ki
mondja kertelés nélkül: ember, aki 
házasságban, családban, egyház
ban, ebben a hazában élsz, a szí
veddel van a baj. A szíveddel! 
Nem törvényekkel, rendelkezések
kel, Mózessel vagy más valakivel, a 
szíveddel! A szklerózisos, megkö
vesedett szívvel. Ami nem lassú 
élettani folyamatként, vagy a hely
telen életmód hatására vált ilyen
né. Ezt a szklerózisos szívet a kő
szívű embertől, Ádámtól és a kő
szívű asszonytól, Évától örököltük. 
Ez a kőszív, sziklaszív választ el 
bennünket Istentől, megváltó Jé
zusunktól. Ez a keményszívűség 
okoz törést emberi közösségek
ben, a legmeghittebbtől -  nő és 
férfi kapcsolatától kezdve -  a leg- 
nagyobbig. Ez választ el a másik
tól, nem engedi, hogy megértsd, 
elfogadd és úgy „fogadd (el) a test
vért, mint Krisztus tégedet”. A 
szklerózis borzalmas betegség nö
vényeken és emberben egyaránt. 
Ha az ilyen nevű gombafaj megtá
madja a növény szárát, termését, 
gyümölcsét, akkor az elfonnyad, 
elszárad, mumifikálódik, élvezhe
tetlen lesz. Ha az ember érrend
szere, a szív koszorús erei, az agyat 
ellátó erek meszesednek el, az 
előbb-utóbb végzetes, halálos. A 
Jézus által diagnosztizált kemény
szívűség is halálhoz: lelki halálhoz 
vezet. A keményszívűség tüneteit 
mindig könyebb felfedezni a másik 
emberen. S roppant nehéz bevalla
ni: Uram én rest, engedetlen, ke
ményszívű vagyok. Erre csak ak
kor döbbenek rá, mikor tükröt tart 
elém gyermekem megrettent te
kintete, kemény szavaim nyomán 
kicsorduló könny feleségem sze
méből. Zsinati tagtársam megrö
könyödött arca, mikor az általam 
nem helyén való felszólalása miatt 
dühösen felelősségre vontam és el
képedt, hogy ilyen is tudok lenni.

Testvérem! Felismerted-e már 
egy-egy alkalommal, hogy benned 
is kemény, hideg, sokszor a kör
nyezetedet is megfagyasztó szív 
dobog, s meglátjuk, észrevesz- 
szük-e, hogy Jézus épp azért hív 
magához, hogy bele ne pusztul
junk a kemenyszívűségbe. Meg
szólít, hogy nála és általa gyógyul- 
gassunk ebből a halálos betegség
ből. Hisz azért szűnt meg dobogni 
szíve, azért fúródott a lándzsa ol
dalába, hogy az értünk áldozott 
élet, az ő szerető szíve megment
sen, kigyógyítson bennünket ebből 
a szörnyű korból. Ezékiel próféta 
az eljövendőről, az új teremtésről 
írja: „új szívet adok belétek és új lel
ket adok belétek: eltávolítóm teste
tekből a kőszívet és hússzívet adok 
nektek ” Ez nem csak egykor, ha
nem ma is beteljesedhet. Jézus sa
ját szívét adja, ülteti belénk. De 
amint a szívsebész által beültetett 
idegen szívet, testet szervezetünk 
védekezőrendszere ki akatja lökni 
magából, úgy az óember is tiltako
zik és megfojtani igyekszik az új 
életet. Iparkodik kilökni magából 
az új, jézusi szívet. De áldott éle
tünkben minden pillanat amikor 
érzéseinket, életünket az Úr, az ő 
szerető szíve irányítja. Döntő kér
dés. Alávetjük-e magunkat az ope
rációnak? Ha ez megtörtént, en- 
gedjük-e, hogy az ő indulatai irá
nyítsanak bennünket. Végül egy 
gyermekkoromban olvasott, mé
lyen belém vésődött történet. Os
car Wilde egy szoborról, a boldog 
hercegről és a hozzá ragaszkodó 
kis fecskéről ír. A  szobor ékeit, 
drágaköveket, aranylemezkéket a 
kis fecske a boldog herceg biztatá
sára mind elviszi a rászoruló sze
gényeknek. A közelgő hideg tél
ben a kismadár holtan hull le a 
szobor lábához, a boldog herceg 
szíve pedig abban a pillanatban 
meghasadt. A városi tanács az 
ütött-kopott szobrot beolvasztja, 
de a meghasadt ólomszívet, amely 
nem olvadt meg és a kisfecske te
temét kihajíttatta a szemétdomb
ra. Isten azt mondta egyik angyalá
nak: hozd el a városból a két legér
tékesebb dolgot. Az angyal az 
ólomszívet és a madártetemet hoz
ta el. „Jól választottál -  szólt az Is
ten; mert ez a kismadár örökké 
enekelni fog az én paradicsom
kertemben, s a Boldog herceg az 
én aranyvárosomban dicsőít majd 
engemet”. Lehet túl szentimentá
lis, érzelgős, szirupos ez a történet. 
De a durván ácsolt kereszt és a raj
ta vonagló haláltusát vívó Jézus a 
kemény valóságot mutatja. Utoljá
ra csak egy kérdés maradt, ha az 
angyalok trombitája megszólal, mi 
lesz a mi szívünkkel? Ámen.
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11. Az újpesti evangélikus

Története

Újpest község 1836-ban alakult 
meg. 1868-ban 500 evangélikus la
kosa magániskolát alapított, ez lett 
a leányegyház alapja, melyet 1874- 
ben vettek fel a pesti egyházba. Az 
iskolában felváltva oktattak néme
tül és magyarul, és tartottak két 
nyelven istentiszteletet.

1874-ben telket vásároltak, a 
Lebstück Máriáról, a szabadság- 
harc Mária főhadnagyáról elneve
zett utcában, s 1875-ben megkezd
ték az építkezést. A templom és a 
papiak felépült, de hitelből -  s 
mert a terheket nem bírták, bekö
vetkezett a magyarországi protes
táns egyházak történetében párat
lan eset: a templomot 1877-78- 
ban elárverezték (1878-ban az egy
házközség is feloszlott). „Vastor
nyát” a váci evangélikus gyüleke
zet vásárolta meg (ma is ott látha
tó), az épületből műterem lett, 
ahol Bezerédy Gyula szobrászmű
vész dolgozott, a lakásokat, iskolát 
Odry Lehel és Árpád színművész 
lakta.

Blaha Lujza, a nemzet csalogá
nya dalesteket tartott a bérbevett 
teremben, s bevételét a templom 
visszavásárlására adva, azt részben 
„visszaénekelte”.

1883-ban újra megalakult a 
presbitérium. Az újjászervezés 
Freyler Soma, az elárverezett egy
házi épületek visszaszerzése Reich 
Sándor nevéhez fűződik. 1889-ben 
anyaegyházzá váltak. A gyülekezet 
növekedett, Geduly Lajos (nevét 
utca őrzi) 42 éves kitartó munkája 
a gyülekezetei lelkileg és anyagilag 
megszilárdította. A templomot ki
bővítették, 1909-ben parókiát vet
tek.

A II. világháborúban, a temp
lom tornyában, rabic padlásán és 
az orgonában üldözötteket búj
tattak. A harcok folyamán a hom
lokzatot telitalálat érte -  saját 
erőből építették újjá. 1945-ben a

bevonuló hadsereg szándékos 
pusztítása lángok martalékává 
tette az egyházközség teljes ar
chívumát, elégették pótolhatat
lan irataikat, fontos, pl. templom
építészeti adatok odavesztek 
örökre.

Leírása

Egyhajós, középtornyos épület, 
karcsú, magas toronnyal. „Füg
gesztett” rabic mennyezetű. A lép
csőfokkal megemelt szentélyben 
barokk faoltára (1883) színes már- 
ványutánzatú. Jézus mennybemene
telét ábrázoló oltárképét Margitay 
Tihamér festette. Az orgona az 
1920-as évekből a linzi Mauracher

templom
Testvérek műve, 1994-ben teljesen 
felújították.

1958-ban belülről kifestették a 
templomot, belső terét a liturgiái 
követelményeknek megfelelően 
átalakították. Oltárterét kiképez
ték, s a parókia kertjéből kivágott 
cseresznyefából új, faburkolattal 
bevont szószéket, új oltárasztalt 
készítettek, eléje kovácsoltvas kor
látot emeltek.

A gyülekezet megalakulásának 
százéves évfordulójára 1973-ban 
belül teljesen felújított templom 
részére Kardos József lelkész dr. 
Blázy Árpád tervei alapján az ol
tárra kovácsoltvas feszületet, gyer
tyatartókat, a terembe lámpateste
ket készített.

Kovács Mária

Hirdessétek és vállaljátok, amit tanultatok!
( F o l y t a t á s  a z l .  o l d a l r ó l )

lók is muzsikáltak, énekeltek. Sok 
fiatal kísérte el őket ehhez a határ
kőhöz, a Deák téri ifjúság, a 
Mevisz fiataljai és még sokáig 
együtt örvendeztek a gyülekezet
ben. Hiszem, hogy kapcsolatuk

nem szűnik meg ezután sem, sőt 
imádságaikkal, buzdításukkal segí
tik a most indulókat, hogy mind 
jobban valósuljon a közösségben 
Isten akarata. Ez lesz a szülőknek 
is, egész egyházunknak is öröme a 
jövendőben.

tszm

Evangélikus Élet 1996. július  28 .

Nemzetiszínű zászló a Deák téri templomnak
Magyarországi Evangélikus 

Egyház Deák téri Gyülekezete 
Zászkaliczky Péter igazgató-lel

kész úrnak
Budapest, Deák tér 4.
Budapest, 1996. június 27.
Igen Tisztelt Nagytiszteletű Úr! 
A Gondviselés 1996. esztende

jében -  a magyarság Kárpát-me
dencei Honfoglalásának 1100. esz
tendejét ünnepelve -  a Magyaror
szági Evangélikus Egyház vezetői 
és hívei is hálával tartoznak azért, 
hogy

„...megfogyva bár, de törve nem, 
él nemzet e hazán. ”

Ez az esztendő -  a felkészülteb
bek erejével -  emberöltőkig vissza 
nem térő lehetőséget kínál arra, 
hogy méltó módon emlékeztető
ket állítsunk, hiszen a tudatosított 
önbecsülésnek az ünnepi pillana
tokon túli valós értéke csak akkor 
lesz, ha látókörön kívül hagyjuk a 
pártos vagy csoportérdekeket, s 
nem azonosulunk azokkal a dehe- 
roizáló erőkkel, amelyek 1 immá
ron szembetűnően -  e méltatlanul 
előkészített, ám történelmileg 
mégis páratlan nemzeti ünnepség- 
sorozattal szinte idegen módjára 
állnak szemben.

Mindezekre tekintettel a 
Magyarok Világszövetsége, a 

Magyar Szellemi Védegylet és a 
Nemzeti Társas Kör elhatározta, 

hogy

NEMZETISZÍNŰ ZÁSZLÓT 
ADOMÁNYOZ

a Deák téri templomnak és 
gyülekezetnek.

Kérjük, hogy azt -  az 1100 éves 
ünnepre tekintettel -  az átadás 
napjától elhelyezni szíveskedjenek 
egy arra érdemes helyen.

Egybehangzó tisztelettel kérjük, 
hogy a zászló átadására -  előzetes 
kihirdetések után -  az istentiszte
let végén, a hívek jelenlétében ke
rülhessen sor. Ezen a három szer
vezet képviselői vennének részt. 
Szándékunkkal egybeesne, ha erre 
1996. július 28-án, vasárnap nyílna 
lehetőség.

Európai és tengeren túli -  s 
nemcsak magyar -  gyülekezetek 
templomaiban, vallásos összejöve
telt szolgáló helyiségeiben több év
tizedes gyakorlat, hogy a nemzeti 
lobogó a gyülekezet szeme előtt 
van. Ez is megerősít bennünket 
abban, hogy e magától értetődő 
zászlóadományozásnak semmi kö
ze nincs az álhazafiaskodáshoz. 
Sokkal inkább annak jele, hogy az 
elmúlt évtizedek alatt már-már 
megtérdepeltetett nemzet és evan
gélikus egyház a millecentenáriu- 
mi évben nemcsak nagyobb gond
dal őrzi értékeit, hanem hivatalos 
zászlónknak is megadja azt a mél
tó helyet és tiszteletet, amelyet 
vérzivataros történelme során ki
érdemelt. Hisz e három szín ennek 
az országnak és népnek, ha nem is 
egyedüli, de -  vesztett csatám, el
bukott forradalmain, temetőm át- 
sugárzó, eltéphetetlen összetarto
zását és méltóságát hordozó -  gyö
nyörű szimbóluma.

Kérjük a Nagytiszteletű Ú r szí
ves segítségét abban, hogy -  az 
esemény és e kezdeményezés je
lentőségére tekintettel -  ezen nyűt 
levelünk az „Evangélikus Elet”

A Magyarországi Metodista Egyház Évi Konferenciáján (Szeged, 
május 14—17-ig) új szuperintendenst választott 

Csernák István
nyíregyházi lelkész személyében.
Az eddigi szuperintendens, dr. Hecker Frigyes, 22 évi szolgálat 

után kérte felmentését a metodista egyház vezetésének felelőssége 
alól.

Csernák Istvánt július 14-én, ünnepi istentiszteleten iktatta be 
hivatalába Heinrich Bolleter (Zürich) püspök.

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

Külön-külön pihentetőbb?!
Külön-külön -  gyerekektől, há

zastárstól? Egészen egyedül -  va
lahol remeteként? Vagy azért má
sokkal együtt? A testem, a lelkem 
vagy az agyam akar pihenni? 
Mennyi kérdést lehetne még eze
ken kívül is föltenni, mikor eljön 
végre a szabadság ideje! Az is le
het, hogy ezek így igazán meg sem 
fogalmazódnak bennünk, csak a 
vágy erősödik, hogy csináljunk va
lami mást, mint eddig, szakadjunk 
ki az egész éves egyformaságból.

Csináljunk valami mást -  együtt 
a gyerekekkel, hogy most igazából 
csak rájuk tudjunk figyelni... Csi
náljunk valami mást -  együtt a há
zastárssal, külön a gyerekektől. Tá
lán sokakat meghökkentek ezzel a

kijelentésemmel: fontosnak tar
tom, hogy a házastársak -  ha csak 
rövid időre is -  minden évben 
szánjanak egymásra, csak egymás
ra időt.

Mert akár akaijuk, akár nem, 
akár bevalljuk, akár nem, ha a gye
rekekkel vagyunk -  és ez így van 
jól I, akkor ők a legfontosabbak. 
De Isten a házastársamat nem 
csak azért adta, hogy gyermekeket 
neveljünk, hanem „lesznek ketten 
egy test...”, s hadd folytassam így 
is, egy lélek. De ezt a közösséget 
ápolni kell! Nemcsak az otthoni 
közös elcsendesedésekkel, beszél
getésekkel a gyerekektől „elcsent” 
idővel, hanem a teljes egymásra fi
gyelés perceivel, óráival, napjaival

is! Együtt lenni a pihenés idősza
kában, kikapcsolva a mindenna
pok gondjait. Együtt lenni talán 
más környezetben, talán' néni a 
megszokott emberpk között, talán 
társaságban, talán társaság nélkül, 
de együtt -  külön a gyerekektől.

Pihenni egyedül? -  ha a lelkem 
fáradt, ha nem vagyok jóban ma
gammal, s talán másokkal sem, ha 
sok-sok megbeszélni valóm van Is
tennel. Pihenni egyedül -  nem a 
családtól való menekülés vágyával, 
hanem a teljes elcsendesedés, a 
feltöltekezés igényével. De akkor 
ne keressem a szórakozás, az ún. 
társasági élet lehetőségeit! De ke
ressem a teljes egyedüllét alkalma
it, keressem a csendes lelki beszél
getések adta örömöt, keressem az 
Istenre figyelés ajándékait. Hol ta
lálom meg mindezt? Biztos, hogy 
nem a zajos üdülőkben, nem tár

legközelebbi számában megjelen
hessen, hogy az evangélikus temp
lomokban lehetőség szerint min
denütt helyezzenek el az egyház
vezetők, illetve gyülekezetek egy- 
egy kisebb-nagyobb zászlót ebben 
a szép évfordulós esztendőben. 

Illyéshez igazítva szavainkat: 
„...álljunk naponta nyugtalaní

tóbb kötelezettség-súly alatt. ”
Az Ön Istent és embert szolgáló 

elhivatottságát és felelősségét tisz
telve

nagyrabecsülő köszöntéssel: 
Magyarok Világszövetsége:

Csoóri Sándor 
elnök

Fekete Gyula 
alelnök

Magyar Szellemi Védegylet
Varga Mihály 

elnök
Mózsi Ferenc 

üv. elnök

Nemzeti Társas Kör 
Dr. Zétényi Zsolt 

elnök
Csete György 

tiszteletbeli elnök

sasutazáson, nem a városok utcáin 
az embertömegben. De megtalál
hatom egy csendes szobában, egy 
csendes kertben, egy evangélizá- 
ciós héten valahol.

Kedves testvérem, ismered a te
remtés igéjét: „...és látta Isten, 
hogy minden igen jó. ” Fogadd el tő
le a pihenésre felszólítást is. Pi
hentesd a tested, de pihentesd, 
üdítsd fel a lelkedet is -  „Szenteld 
meg az ünnepnapot!” Ne sajnáld az 
időt a gyermekedtől, ne sajnáld az 
időt a házastársadtól, de elsősor
ban ne sajnáld az időt Istentől! 
Ő megnyugtat, felüdít, „akik az Úr
ban bíznak, erejük megújul, szárny
ra kelnek, mint a sasok, futnak, és 
nem lankadnak el, járnak, és nem 
fáradnak el. ”

Kérd hát Tőle az erőt, hogy ál
dott legyen a pihenésed!

Bárdossy Tibomé

TURMEZEI ERZSEBET:

A kegyelem  
ege a la tt

„ I s t e n  a z  e v a n g é l i o m m a l  ú j  e g e t  v o n t  
a  h í v ő k  f ö l é .  A  k e g y e l e m  e g e  e z .  S o k 
k a l  g y ö n y ö r ű s é g e s e b b , m i n t  a  l á t h a 
t ó  é g b o l t o z a t ”

Luther
A kegyelem ege alatt 
járhat Isten népe boldogan.
A kegyelem ege alatt 
az életnek annyi szépsége van.

A kegyelem ege alatt 
könnyűvé válik a nehéz.
A kegyelem ege alatt 
szemünk a célra néz.

A kegyelem ege alatt 
nem roskaszt bűn és fajdalom. 
A kegyelem ege alatt 
szolgálhatunk egymásnak

szabadon.

A kegyelem ege alatt 
könnyet törölhetünk.
A kegyelem ege alatt 
szeretetet sugárzik életünk.

A kegyelem ege alatt 
Jézusunk jár velünk... 
s a kegyelem ege alatt 
az O nyomában hazaérkezünk.

HELYREIGAZÍTÁS

Lapunk július 7-i számának utolsó 
oldalán Bodrog Miklós O s s e b ü n k  című 
cikke 1. hasábjának közepén számotte
vő kihagyás zavarja az értelmet. A 
mondat helyesen: Már csaknem közis
mert lélektani értelmezés szerint az oly 
igen veszedelmes „tudás fája” volta
képpen a tudatosodást jelképezné, a 
kiűzetés pedig azt, h o g y  a  k i s g y e r m e k i  
k é n y e l e m b ő l  e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  k i  k e l l  n ő 
n ü n k  a l k a l m a z k o d n i  t u d ó ,  m i n d  f e l e l ő -  
s e b b  é l e t f o l y t a t á s r a .  R e n d k í v ü l  s z e l l e 
m e s n e k  i s  v é l h e t n é n k  e z t  a  m a g y a r á z a 
t o t ,  l e h e t  i s  b e n n e  i g a z s á g , c s a k h o g y . . .

HÍREK A PÁPUÁK FÖLDJÉRŐL

M e z í t l á b  a z  ő s e r d ő b e n

z  esőfelhők tegnapelőtt, vasárnap este jelentek meg 
az égen. Előtte egész délután gyönyörű idő volt 

Finschhafenben, Pápua Új-Guinea azon félszigetének 
legkeletibb csücskén, ahol az első evangélikus német 
misszionárius 110 évvel ezelőtt először tette lábát Föl
dünk második legnagyobb szigetére. Egy hónapja érkez
tünk ebbe a távoli, egzotikus országba, de csak most, va
sárnap délután álltunk meg azzal az igazi csodálattal a 
félsziget egyik öblének partján, melyet álmainkban kép
zeltünk e l előttünk a Csendes-óceán végtelennek tűnő, 
méltóságteljes tükre, távolban elrejtve a melanéziai szi
getek megszámlálhatatlan sokasága, közöttük olyan vul
kánok, m int a két évvel ezelőtt nagy pusztítást okozó 
rabanli tűzhányó; az öböl több kilométer hosszú partján 
a karcsú, hajladozó pálmafák pontosan olyanok, mint 
több száz, több ezer évvel ezelőtt, emberi kéz munkájá
nak semmi nyoma, s rajtunk kívül az egész öbölben csak 
egyetlen helyi halász figyeli egykedvűen, hogy akad-e 
horgára valami vacsorára való.

A z idilli hangulatnak a napnyugta előtt pár perccel 
megjelenő esőfelhők vetettek véget. Gyorsan szedtük sá
torfánkat, s igyekeztünk szálláshelyünkre, a missziós ál
lomás egyik üres házába, melyet egy hétre rendelkezé
sünkre bocsátottak, hogy innen kezdhessem meg az is
merkedést a helyi lakosokkal, tervekkel, elvárásokkal. 
Vacsora közben már esett. Am ikor elaludtunk, zuhogott. 
Éjszaka arra ébred
tünk, hogy ömlött az 
eső. Azután újra 
kezdődött elölről: 
esett, zuhogott, majd 
ömlött. Se dörgés, se 
szélvihar, csak zú
dult a víz másfél na
pon át. Ma délben 
aztán hirtelen meg
gondolta magát az 
időjárás, s a felhők 
átadták helyüket a 
napsütésnek, hogy 
az a hosszú tétlenség 
után a maga trópusi 
buzgóságában kezd
je felmelegíteni a le

vegőt, s elpárologtatni a sok-sok tócsát. Munkálkodásá
nak eredményeként fé l órán belül 35 fokos hőség és 
majd száz százalékos páratartalom uralta a környéket.

A  napsütés nemcsak minket csalogatott ki a házból, 
hanem vendéglátónkat, Jürgent is, aki segítője, 
Taningnau kíséretében már jö tt is értünk.

-  Végre indulhatunk! -  kiabálta már messziről. -  
Pontosabban csak ti ketten mennétek, mármint te és 
Taningnau, mert én, azt hiszem, maláriát kaptam, ma
gas lázam van, és járni is alig bírok.

Feladatom a missziós állomás vízellátó rendszerének 
felülvizsgálata volt. A  jelenlegi rendszer a közeli patak
ból kapja a vizet. A  patak viszont lakott területen folyik 
keresztül, az emberek ebben mosnak, fürdenek, s a 
számtalan sertés is szívesen mártózik meg benne. A  pa
iak szennyezettsége olyan mértékű, hogy már a helyi la
kosok sem mernek inni belőle. A z ivóvizet ezért a misz- 
szió dolgozói a házak tetejéről összegyűjtött esővízből 
nyerik jelenleg.

A  jövőre vonatkozó fejlesztési javaslatuk az, hogy egy 
kicsit távolabbi forrásból lenne célszerű tiszta vizet vezet
ni két másik, közbeeső falucska érintésével a missziós 
állomásra.

Nekiindultunk hát kettesben az útnak, bár én nem 
voltam meggyőződve, hogy\ a nagy eső után ez igazán 
meggondolt döntés volt-e. Útközben még egy kísérő csat
lakozott hozzánk, aki jobban ismerte az őserdei csapá
sokat, mint Taningnau. Ez azért is jó  volt, mert két me
zítlábas kísérőm így pidzsinül jó l elbeszélgethetett. Azt 
ugyanis pár szó után észrevették, hogy velem pidzsinül 
társalogni még nem igazán élvezetes, ők pedig angolul 
nem tudtak. A zt mindenesetre megértettem, amikor az 
első, meredek lejtőn, a nagyon csúszós agyagösvény kö
zepén egyikük felkínálta, hogy bozótvágó késével hegy
mászó Botot vág nekem, hogy arra támaszkodjak. Ter
mészetesen ezt én visszautasítottam, mondván, hogy ha 
ők boldogulnak bot nélkül, akkor én is. Öt perc sem telt 
bele, és mégis úgy döntöttem, hogy elfogadom a botvá
gásra vonatkozó ajánlatot. (Nemsokára jóleső érzéssel

nyugtáztam, hogy ők sem boldogultak bot nélkül.) A z 
őserdő egyre „igazibbá” vált. A z évi 5000 mm csapadék 
megtette hatását. A  pálmák, bambuszok hatalmas ma
gasságokat értek el, az aljnövényzet burjánzott, s az ős
erdei csapások gyakorlatilag mind-mind kis patakként 
szállították az előző napokban lehullott sok esőt. Rövi
desen elértük azt a patakot, melyet folyásirányával 
szemben kellett követnünk, s eközben ötször-hatszor át 
kellett rajta lábalnunk. Nem volt más választásom, 
sportcipőmet levéve mezítláb voltam kénytelen folytatni 
utamat néhány kilométeren keresztül. Ez többek között 
azzal az előnnyel is járt, hogy rájöttem, a meredek ösvé
nyen, csúszós agyagon sokkal könnyebben haladok me
zítláb, mint cipőben.

Két kísérőm eközben szorgalmasan rágta a betelnutot, 
ami sajnos eléggé elterjedt szokás Ázsia délkeleti részein. 
Hogy ez mire jó, azt még nem sikerült kiderítenem, de 
annyi bizonyos, hogy meglehetősen elrettentő látvány. A  
betelnut leve piros, fokozott nyálképződésre serkent, 
amit rendszeresen ki kell köpni. Nem elég hogy úgy lát
szik, mintha mindenhová vért köpnének, a betelnut vö
rösre festi a fogakat is.

Békés menetelésünket néha-néha megszakítottuk, 
hogy jobban szemügyre vehessük a terepadottságokat, 
vagy hogy megmutassák nekem, hogy a kevésbé esős év
szakban a karsztos kőzetben hol tűnik el, és hol bukkan 
elő újra a patak Egy-egy ilyen megállás alkalmával az 
őserdő hangjait még világosabban lehetett megfigyelni, 
mint mozgás közben. A  fá k  sejtelmes susogását hallva, 
kísérőim riadtan tekintettek egymásra: Csak nem a 
maszalájok, a fák ártó szándékú szellemei követnek 
minket?

Talán ez az a pont, ahol el kell mondanom, hogy Pá
pua Új-Guinea lakosságának 96%-a keresztyén egyhá
zakhoz tartozik A z ősi kultúra és ősi hiedelmek a szel
lemvilágban azonban még az élet minden területét erő
sen áthatják Arról, hogy milyen szellemekben hisznek 
és mi határozza meg gondolkodásukat, döntéseiket, még 
nem tudok eleget, ezért korai lenne erről írnom. Fontos

nak tartom azonban megjegyezni, hogy mielőtt bármi
lyen véleményt formálnánk azokról, akik mindössze né
hány évtizede keresztyének gondoljunk bűnbánattal ar
ra, hogy az ezer éve keresztyén Magyarországon hányán 
nyitják fe l naponta rettegéssel vagy várakozással ked
venc újságjukat, hogy annak horoszkópjához (az „újság 
szelleméhez”) igazítsák napi tevékenységüket.

De térjünk most vissza Finschhafen őserdeibe. Miu
tán alaposan áttanulmányoztuk a környék összes vízfor
rását, hazafelé vettük utunkat. A  hegy tetejére igyekez
tünk, ahol Tariko falucskában természetesen már tud
tak érkezésemről, és gyorsan elő is adták terveiket. Na
gyon kellemes meglepetés volt számomra a falu. Néhány 
tucat házból állt mindössze, az evangélikus templom kö
ré építve. A  kilátás a Csendes-óceánra leírhatatlanul 
szép. A  tanyabokorszerűen elrendezett házakat minde
nütt alacsonyra vágott pázsit veszi körül. Utca nincs, 
csak gyalogösvény, ezért úgy tűnt, mintha egy hatalmas 
kertben sétáltam volna. A  másik kellemes tapasztalatom 
a faluban az volt, hogy végre visszavehettem cipőimet, 
mert tovább már nem kellett mély vízre számítanunk.

Hazafelé menet találkoztunk a helyi nőegylet vezető
jével, akinek elmondása szerint az egylet mintegy ezer re
gisztrált taggal rendelkezik. Nagyon örültek jöttömnek, 
mert néhány nappal korábban írtak különböző nagykö
vetségeknek, segítséget kérve a vízellátási problémák 
megoldásához. Számomra is meglepő, hogy egy olyan 
országban, ahol 5 méter csapadék esik évente, naponta 
kapok vízellátási kérelmeket. A  probléma az, hogy a leg
több ivóvíz, legtöbb patak szennyezett. A  Huon-félsziget 
nagy része ugyanis évmilliókkal ezelőtt tengerrel volt bo
rítva. Fokozatosan emelkedett ki az óceánból, s ma is a 
világ egyik leggyorsabban emelkedő területe: a növeke
dés üteme évi 2-3 cm. Ezért a kőzetek nagy része korall 
mészkő, amin keresztül nemcsak a víz, hanem a 
szennyeződés is akadálytalanul közlekedik.

Úgy tűnik, a természeti adottságok gondoskodnak ar
ról, hogy elegendő munkám legyen az elkövetkezendő 
négy évben. Ehhez kérem valamennyi kedves testvérünk 
imádságát a mai igében bízva: „Elég neked az én ke
gyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
(2Kor 12,9)

Finschhafen, 1996. június 4.
Dr. Bálint Zoltán
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Égetek úgy, mint a világosság gyermekei. A vilá- 
I gosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és 

egyenesség. Ef 5,8-9.
VASÁRNAP Én veled leszek -  így szól az Úr -  és 
megszabadítalak. Jer 30,11 (Mk 9,22; Mt 5,13-16; 
Ef 5,8b-14; Zsolt 53). Történelmi sorsfordulókról I szóló regényekben vagy filmekben sokszor hangzik 
el ez a biztatás: én veled leszek! Az eseményektől il
letve személyektől függően azután ez az ígéret be
teljesedik, vagy esetleg mégsem. Amikor viszont az 
Ur mondja ezt, akkor nincs helye a kételkedésnek. 
Az ellenség kezéből mindannyian akarjuk a szaba
dulást, de itt másról is szó van: akarunk-e bűneink
ből megszabadulni? Igen, akarunk és akarjuk is va- 

' lóban. Népünknek a legnagyobb baja, hogy esztele- I  nül él, és nem ismeri fel bűneit. Hallgassuk meg az 
Úr szavát és Ő megszabadít minket.
HÉTFŐ Én veled vagyok, megőrizlek téged, akár- 

hová mégy. lMóz 28,15 (Mk 16,20; Jak 2,14—26; Mk 
4,26-29). A legszebb dolog a világon, amikor az ígé
ret valóra válik. Amikor Isten azt mondja: En veled 
vagyok -, akkor az nekünk hallatlanul nagy erőfor
rást jelent. Keresztyéneknek soha nem kell aggódni
uk amiatt, hogy esetleg magukra maradnak a véle
ményükkel. Mondhat bárki bármit, nekünk Isten 
szava a döntő. Ha egyedül van, akkor is képes lehet 
környezete megváltoztatására. Erről szól az egyház 
egész története.
KEDD Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer 

szembeszállni velem?! Ezs 50,8 (Róm 8,33—34; Gál 
6,7-10; Mk 4,30-34). Jó dolog tudni, hogy Isten kö
zel van és igazságot ad nekem, amely persze nem az 
enyém, hanem az övé, én legfeljebb csak képvise
lem. Az is nagyon jó, hogy Isten megvéd engem, de 
ez csak keret, amely arra szolgál, hogy ne az embe
rek tetszését keressem, hanem mindent Isten dicső
ségére tegyek.
SZERDA Szemedet rajta tartod az emberek min

den útján. Jer 32,19 (Mk 4,22; Kol 1,3—11; Mk 4, 
35-41). Modem világunkban amikor mindenhol tit

kos kamerák és egyéb műszerek figyelik az emberek 
mozgását. Sokaknak eszébe sem jut, hogy Isten is 
rajtuk tartja a szemét. Őt kijátszani sem lehet, de 
nem is érdemes, mert nem ellenünkre, hanem ér
tünk figyel minket, hogy időben megóvjon a bűn ve
szedelmétől. Az utolsó ítéletkor kell majd számot 
adnunk útjainkról és cselekedeteinkről.

CSÜTÖRTÖK Megértheted ebből, hogy úgy fegyel
mez téged Istened, az Ur, ahogyan az ember fegyel
mezi fiát. 5Móz 8,5 (ÍJn 3,1; Mt 7,13—21; Mk 
5,1-20). A fegyelmezés sohasem volt kellemes do
log, különösen akkor, ha igazságtalanul történt. 
A m ik o r  Isten fegyelmez bennünket, akkor javunkat 
akarja. így rögtön megérezzük bűneink következ
ményét. Mindebből mégis szeretete árad felénk, azt 
akarja, hogy inkább az ő büntetését érezzük, mely 
igazságos, mint az emberek bosszúját, amely igaz
ságtalan és fájdalmas lehet. Isten kezéből még a leg
súlyosabb dorgálást is alázattal kell fogadnunk, mert 
ő egyszülött Fiát sem kímélte, hanem halálra adta 
értünk. Úgy fegyelmezzünk másokat, ahogy azt mi is 
elfogadnánk.

PÉNTEK Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igaz
ságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodot! Ezs 1,17 
(Lk 10,33-34; Fii 2,14-18; Mt 5,21-24a). Az embe
riség egyik része nagy igyekezettel próbálja jóvá ten
ni azt, amit a másik része elrontott. Milyen jó lenne, 
ha munkájuk nem lenne hiábavaló. Mi is egyik ke
zünkkel cselekedjük a jót, a másikkal fogjuk le a 
rosszat akarók kezét! így teljesítsük keresztyén hiva
tásunkat.

SZOMBAT a  sötétséget világossággá változtatod 
előttük, a rögös utat simává. Ézs 42,16 (Kol 1,13; Fii 
1,6-11; Mk 5,24b-31). Ahol Isten van, ott eltűnnek 
a sötét erők és a gonaok is más értelmet nyernek. Ez 
a könnyebbség azonban nem azért van, hogy magam 
gondtalanul éljek, hanem azért, hogy több erőm és 
lehetőségem legyen mások megsegítésére.

Koháry Ferenc

Öltsétek fel s»z új embert
Ef 4,24/a

„ Vessétek le a régi embert... Ölt
sétek fe l az új embert.” Meghök
kentő erővel hangsúlyozza szá
munkra az Újszövetség a megújult 
élet, a régi ember halálának s új 
ember megszületésének fontossá
gát. Egyértelmű, erőteljes üzenet
ként vonul végig szinte valamennyi 
könyvén a „térjetek meg” felszólí
tás, az újonnan születés valósága s 
az ehhez kapcsolódó egészen más 
élet.

A keresztények igénk szerint ak
kor keresztények, ha ténylegesen 
felöltik az új embert. Ne azon vi
tatkozzunk, hogy egyszeri nagy él
ménnyel, megtéréssel, vagy több 
jelentős, kiemelkedő igeesemény- 
nyel, illetve a gyermekkori Krisz
tus-bizonyságokkal indult-e hit
életük, hanem azt vizsgáljuk, hogy 
ma, most szívünkhöz szól-e ez a 
felszólítás? Fontos, hogy bűneink 
ismeretében, bukásaink vizsgálatá
ban rendszeresen őszinte legyen 
imádságunk, alapmentalitásunk: 
„Isten, légy irgalmas nekem bűnös
nek. ” Aztán a bűnbocsánat, a meg
térés örömével bontakozzék ki a 
gyakorlati életünk, a valóságosan 
új ember élete.

Igénk erkölcsi követelésként ál
lítja elénk ezt az egészen rendkívü
lit: „Öltsétek fel az új embert, aki Is
ten tetszése szerint valóságos igaz

ságban és szentségben teremtetett.” 
Valóságos igazságban és szentség
ben!

A valóságos igazság a tettekben, 
a különböző éleiLtlyzetek kivá
lasztásában megnyilatkozó igaz
ságról szól. Igénk folytatásában 
számunkra fel is sorol ezekből né
hány igazán nagy kérdést. Az igaz
mondás az e’'ő! Ez az üzleti élet
nek, a félelem küzdelmeinek, a vá
ratlan helyzeteknek nagy, újra és 
újra előkerülő próbája. Istenem, te 
tedd erőssé a tieidet a hazugság el
leni harcukban!

Majd a harag belső lecsendesí- 
tése következik a Krisztusban. 
Uram, 7b adj csendet, alázatot az 
igazi békességhez!

Aztán az anyagi javak igaz meg
szerzésének, az alkotó munkának, 
a tényleges szegények szívből jövő 
segítésének, az áldáshozó, építő 
mondanivalók megtalálásának 
megoldása felé fordít igénk. Hang
súlyozza, hogy vagy Isten Szentlel
ke az élő irányítónk, erőnk, vagy 
tönkremegy elkötelezettségünk, a 
valóságos igazság szolgálata.

A „szentségben teremtetett” sú
lyos megállapítás pedig egész em
berségünk tisztaságát, személyisé
günk mindenben érvényesülő jósá
gát hangsúlyozza. Istenem, hol él
nek egyházunkban ezek az új em

berek? Te ajándékozz meg minket 
igazi szentséggel!

Érdekes, hogy ezek a kérdések 
igénkben az efezusi pogányok éle
tének apostoli számbavételével 
bontakoznak ki. Mi eléggé ritkán 
számolunk komolyan azzal, hogy 
mai életünk is hasonló környezet
ben bonyolódik. Egyháztörténeti 
helyzetünk más, a környezet azon
ban szinte azonos. Nekünk a ha
zánkban élő, sok, ténylegesen hi
tetlen, megkeresztelt egyházta
gunk s még több megkeresztelet- 
len társunk között meggyőzően 
szolgálva, alázatos erővel kell 
megtalálnunk az új ember életfor
máját. Ennek nehézségeit is meg 
kell harcolnunk egészen a szem- 
től-szembe látásig, a Krisztussal 
kialakuló végleges egységig.

Kórházban találkoztam több év
vel ezelőtt egy falusi fiatalember
rel. Gyümölcsszedés közben esett 
le a fáról és gerincét törte. Nehéz 
helyzetében, szenvedései közben 
éles, gyakran gúnyolódó megjegy
zéseket tett az őt mély együttérzés
sel ápoló „volt” apácákra. Bosz- 
szankodva viselte „ezeket a szent 
fazekakat”, ahogy ő a helyzetet ki
fejezte. Aztán már jóval később 
kaptam meg küzdelmesen írt leve
lét, hogy minden megváltozott. 
Végső erőfeszítései között a Krisz
tus lett élete. Reményem szerint 
felöltötte az új embert.

Itt ideig! Ott örökké!
Kocznr Miklós

Találkozó
1996. Pünkösd hétfőjén tartot

ták évi találkozójukat a volt Aszó
di Evangélikus Leánynevelő Inté
zet egykori növendékei.

Kellemes kora nyári időben 
9-10 óra között gyülekeztünk az 
intézet udvarán, egykori labdajáté
kaink színhelyén. Örömteli üdvöz
lések után felmentünk a díszte
rembe. Itt közös imával kezdtük a 
találkozást, úgy mint valamikor a 
tanulást. Majd Irénke üdvözölte a 
volt növendékeket és tanárnőnket, 
Görög Lenke nénit.

Külön öröm volt számunkra az 
Ő jelenléte! Sajnos Judit, Sárika és 
Éva néni egészségi állapotuk miatt 
nem jöhettek el. Majd Irénke fel
olvasta a volt növendékek levelét, 
kik most csak lélekben lehettek ve
lünk. Ezután mesélt mindenki sa
ját családjáról, természetesen 
fényképbemutatással egybekötve. 
Az Aszódon lakó lakótársaink fi
nom süteményekkel és forró feke
tével vendégeltek meg bennünket. 
Egy óra felé szétoszlott a társaság, 
kellemesen töltött pár óra után.

Kedves volt Növendékek! Min
den évben Pünkösd hétfőn tartjuk 
találkozónkat külön értesítés nél
kül! Ezúton is kérjük, gyertek el a 
találkozóra, 365 napból egy napot 
áldozhatunk volt társainknak!

Aszódon
Amíg tudunk -  sajnos időnk nem 
végtelen!

Az 1997. évi találkozás remé
nyében:

Dr. Dezsényi Györgyné 
Zselló Éva

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk 27. számában (július 7.) az 

első oldal alján közöltük a végzett teo
lógusok és hittantanárok névsorát. Saj
nos, gépelési hiba csúszott be az írásba 
-  névazonosság folytán -, ezért most 
helyreigazítjuk: Kissné dr. Molnár Edit 
és Kissné Almássy Éva (mindketten 
kecskemétiek) végezte el eredménye
sen a levelező tagozatot. A névsorban 
szereplő Bácsiné Vilmos Andrea és Ja- 
necskóné Surányi Hajnalka vizsgaha
lasztás miatt ősszel fejezi be tanulmá
nyait. A téves közlésért az érdekeltek 
elnézését kérjük.

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK 
Elek László:

Győry Vilmos 370,- Ft
Elek László:

Székács József 225,- Ft
Fürst Ervin igehirdetései 
Jézus Krisztus tegnap 

és ma...” 437,- Ft
Kaphatók a Sajtóosztály 

könyvesboltjában 
T., Üllői út 24.

A TEOLÓGIAI 
AKADÉMIA 

HIRDETMÉNYE
Mielőbbi belépéssel megfelelő 

referenciákkal és gyakorlattal 
rendelkező, szervezni és tárgyalni 
képes gazdasági vezetőt keresünk, 
aki te0eskörűen ellátja az Evan
gélikus Teológiai Akadémia és az 
Evangélikus Teológus Otthon 
pénzügyi, gazdasági és élelmezés- 
ügyi feladatait. A feladatok leírá
sát a rektori hivataltól lehet kérni: 
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. 
A pályázatok, amelyek kézzel írt 
szakmai önéletrajzot, fényképet, 
és referenciákat tartalmaznak, 
1996. augusztus 15-ig küldendők 
be a rektori hivatalba.

•

Mielőbbi belépéssel megfelelő 
referenciákkal rendelkező, tárgya
ló- és szervezőképes, adminisztrá
cióban és számítógép kezelésében 
jártas, elsősorban német (és an
gol) nyelvtudású főtitkárt kere
sünk, aki te(jeskörűen végzi az 
Evangélikus Teológiai Akadémia 
levelezését, tanulmányi nyilván
tartását. Á feladatok leírását a 
rektori hivataltól lehet kérni: 1141 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3. A 
pályázatok, amelyek kézzel írt 
szakmai önéletrajzot, fényképet, 
és referenciákat tartalmaznak, 
1996. augusztus 15-ig küldendők 
be a rektori hivatalba.

AZ ÉLETFORMÁLÓ ERŐ
í L k  6 ,2 7 -3 5

A mezőn összegyűlt sokaság 
hallgatja Jézus beszédét. Távoli vi- 

; dékekről is érkeztek emberek, 
, akik vették a fáradtságot, hogy 
i hallgassák a názáreti prófétát. Sza- 
" vai mögött érzik a nagyon szép, de 

emberi erővel megvalósíthatatlan 
• dolgokat. Főleg amikor az ellenség 
i szeretetéről beszél. Hogyan is le- 
I hetne mindezeket megtenni? Tfe- 

gyünk jót azokkal, akik minket 
gyűlölnek? Áldjuk és imádkoz
zunk azokért, akik minket gyűlöl- 

' nek? Akiktől az életben a legna
gyobb arculcsapásokat kapjuk, 
azoknak tartsuk oda a másik or
cánkat is? Aki elveszi a felsőru
hánkat, attól az alsóruhánkat se 
tagadjuk meg? Ha csak azokkal te
szünk jót, akik viszonozzák, vagy 

: csak azoknak a rászorulóknak 
adunk kölcsön, akiken biztosan 
behajthatjuk, akkor miben va
gyunk mások a világi emberektől?

Bizonyára sokan voltak Jézus 
hallgatói között, akik éppen azért 
mentek el őt meghallgatni, mert 
olyan szépen beszélt. A templom
ba járó gyülekezetben is sokan 
vannak, akik azért járnak istentisz
teletekre, mert olyan szépen be
szél a tisztelendő úr! Amit mond, 
az megvalósíthatatlan az életem
ben, de legalább hallhatunk szép 
dolgokat a templomban... Pedig 
Jézus azt szeretné, ha nemcsak a 
szép szavak maradnának meg ben
nünk, hanem az az átformáló hata
lom is, amely csak a Krisztussal va
ló közösség áldása által tud csele
kedni bennem! Jézus pontosan 
tudja, hogy az emberiség a gonosz
ság és gyűlölködés miatt a pusztu
lás felé kárhoztatja magát. A  go
noszság pedig csak gonoszságot 
szül! O szeretné a szívünkbe elvet
ni a hit magját, ami valóban a meg
térés gyümölcseit termi. És álta
lunk pedig az egész világnak sze
retné megmutatni, hogy máskép
pen is lehet élni!

Előítélet van a társadalomban 
az egyházak és a hívő emberek fe
lé. Ez elsősorban nem a sokat han
goztatott negyven év miatt van. 
Való igaz, hogy az agymosás, ami a 
fejekben megtörtént, legalább úgy 
befeketítette az egyház tagjait, 
mint Néró császár idejében a ke
resztényeket a római tűzvész mi
att. Ma viszont inkább arról van 
szó, hogy nem vonzó a Krisztus
követő emberek élete. Nincs példa 
a világ előtt a jóságra! Mert raj
tunk sem látszik meg, hogy jó Jé

zust követni! A bűn csak bűnt fog 
szülni. A hazugság csak hazug
ságot Az erőszak csak erősza
kot... És még lehetne folytatni a 
végtelenségig a rosszat. Mi tehát a 
megoldás? Az, hogy rajtunk meg
változik minden! Szibériában egy 
kényszermunkára elhurcolt ember 
nem azért imádkozott hogy haljon 
meg a legfőbb vezető és ezzel a 
szabadság reménysége is megnyíl
jon előtte. Hanem azért, hogy jus
son hitre, és ez hozza el a szabadu
lást! Valami hasonlóról beszél Jé
zus! Rajtunk változzon meg műi
den. Ha nem is tudjuk megfordíta
ni a világ menetét, de lássák meg 
rajtunk, hogy mi nem állunk be a 
gonosz cselekedetek láncolatába.

Ezt a saját erőnkből lehetetlen 
megvalósítani. Erre az életformáló 
erőre és hatalomra csak az képes, 
aki Krisztus szavaiból és ígéretei
ből táplálkozik. Csak ő tudja 
ennyire megváltoztatni az ember 
gondolkodásmódját. Nem szép 
szavak csupán ezek! Jézus a ke
resztfán elhangzott szavaival iga
zolta, hogy az ellenség szeretete 
megvalósítható a gyakorlatban is, 
amikor azokért imádkozott, akik 
keresztre juttatták. Jézus eljövete
lével megváltoztatta a világ sorsát. 
Vajon mi is eszközökké válunk eb
ben, vagy tovább fokozzuk a re
ménytelenséget?

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK!

Szerető Mennyei Atyánk! Nem győ
zünk hálát adni neked elhívásodért. 
Minket is eszközöddé kívánsz tenni, 
hogy ne a megtorlás uralkodjon a vi
lágban. Kérünk, látszódjék meg ez raj
tunk! Amen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 8. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: lKor 8,l/b-6; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 6,27-35.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán július 28-án, 
vasárnap de. 10.05 órakor a szegedi 
evangélikus templomból. Igét hirdet 
Tóth Attila lelkész.

EVANGÉLIKUS FÉLÓRÁT közve
tít a Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán július 29-én, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

ISTENTISZTELETI REND 
Budap*at*n> 1996. Július 28.

I Bécsi kapu térde. 9. (úrv.) Balicza Ivén- 
de 10 (német) Dietrich Tiggemann; de. u ’ 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6 . Balicza 
Iván; II. Modori u. 6 . de. Ki 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, n .  Ördögárok u. 9 , 
de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer 
m . Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János' 
Csillaghegy, m . Mátyás kir. u. 31. de. 10. ! 
Óbuda, Hl. Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint 
László; Újpest, IV. Lebstück M. u. 36-38. de 
10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.j 
Gerűfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Pál; du. 6 . TVajtler Gábor; VO. Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6  
Nagy Zoltán; VHI. Üllői út 24. de. fél n  
Kertész Géza; VHI. Rákóczi út 57/b. de. 9  
(szlovák) Cselovszky Ferenc; V m . Karé. 
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; V ia  
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Umás; B t 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fa! 
biny lám  ás; X. Kerepesi út 69. de. 8 . Tunásy 
Thmás; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8 . 
(úrv.) Csepregi András; de. 11. Csepregi 
András; du. 6 . Csepregi András; XI. Német- 
völgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Buda- 
gyöngye, XH. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Ha
fenscher Károly; Budahegyvidék, XII. Tér- 
csay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; 
de. 11. Thkács József; du. fél 7. dr. Széchey 
Béla; XHl. Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Ren
deli György; X U . Frangepán u. 43. de. 8 . ifj. 
Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy lám  ás; XIV Gyarmat u. 1 4 . 
de. fél 10. Ihmásy Thmás; Pestújhely, XV. 
Ifemplom térde. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV. Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 
10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI. 
Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston; Cin- 
kota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Blat- 
niczky János; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII. 
Ifessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rá- 
koscsaba, XVD. Péceli út 146. de. 9. Kósa 
László; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út III. 
de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rákosliget, 
XVD. Gázon Gy. u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVm. Kossuth tér 3. de. 
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVHL 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8 . Havasi Kálmán; Kispest, XIX. Temp
lom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX. 
Hungária út 37. de. 8 . Széli Bulcsú; Pester
zsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri János 
Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. 
Lehoczky Endre; Budafok, XXH. Játék u. 
ló. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (rét 
imaház) de. 9. Solymár Gábor

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Balatonaliga du. 6 .; Balatonalmádi (Baj- 
csy-Zs. u. 25.): du. 4; Balatonfenyves (ref. 
templom): du. 6 ; Balatonföldvár (Városhá
za, házasságkötő terem): du. 2; Balaíonfü- 
red (ref. fehér templom) du. 6 . (német); Ba
latonszárszó de. 12 (német); du. 3 (magyar); 
Balatonszemes (Fő u. 34.): du. 2; Balaton
szepezd de. 9; Fonyód (prot. templom): du. 
4; Hévíz de. 10; Keszthely (ref. templom): 
de. fél 12; Kővágóőrs de. fél 12; Mencshely: 
de. 11; Nagyvázsony: du. 2; Révfülöp: de. 10; 
Siófok: de. fél 10 (német); de. 11. (magyar); 
Szentantalfa: de. 10; Zánka: du. 6  (német).

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz.

július 27. szombat: Vannak-e cso
dák? -  rádiós hittan.

július 28. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pék” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
július 28-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban. 
Orgonái:

NYÍRÓ GÁBOR 
Közreműködnek:

Sz. Gáborfi Zsuzsanna -  szoprán 
Kővári Judit -  alt 

PÚjer Sára -  gordonka 
Műsoron Bach és régi mesterek 

művei.

SOMLÓSZŐLŐS
„Isten a mi oltalmunk és erőssé

günk...”
Ezen a nyáron is ifjúsági csendeshe

tet tartunk 1996. augusztus 4—9-ig, ál
talános iskolás hittanosok és gimnazis
ták részére. A program 4-én vasárnap 
du. 1/2 5 órakor kezdődik.

Várjuk a környékbeli érdeklődőket!
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, 

hogy én vagyok az Isten!”

Gyermek és ifjúsági vezetőképző tá
bort rendez 16-30 éves fiatalok részére 
tapasztalt német előadókkal a Bethá- 
nia CE Szövetség 1996. augusztus 
17-18-án Piliscsabán a LELKISZOL- 
GALAT HAZABAN (Kálmán u. 9.). 
Érkezés 16-án délután, elutazás 19-én 
reggeli után. Részvételi díj: 850 Ft. Je
lentkezést még elfogadunk: KISS 
ANDRÁS, 1118 Budapest, Budaörsi 
út 15.1. 4. címen. Telefon: 319-8708.

LELKÉSZAVATÁS 
Július 28-án, vasárnap du. 3 órakor a 

fancsali evangélikus templomban D. 
Szebik Imre püspök lelkésszé avatja 
Péter Attila lelkészjelöltet.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája július 28-án; Kérjük 
Mennyei Atyánkat, hogy erősítsen 
minket abban, hogy tudjunk megbo
csátani, hogy a szeretetnek ezt a legne
hezebb formáját gyakorolni tudjuk.

Jeszenszky Tíborné, a néhai kiskun- 
halasi lelkész özvegye július utolsó nap
jaiban tölti be 70. életévét. Hat gyerme
ke és unokái köszöntötték meleg csalá
di körben az édesanyát, nagyanyát, aki 
papné hivatása mellett a kántori szolgá
latban is férje mellett szolgált. Csaíad 
és gyülekezet örömünnepén, barátok és 
ismerősök is szeretettel sorakoznak az 
áldást kívánók sorába.

LENTI
Ökumenikus esküvő színhelye volt a 

katolikus templom május 22-én. Varga 
László katolikus vőlegény és Tóth Éva 
evangélikus menyasszony négy lelkész 
szolgálatával fogadott húséget egymás
nak. Tóth Kálmán békásmegyeri kato
likus káplán olvasta fel a „szeretet him
nuszát”. A közös szertartást igehirde
téssel Tüske József esperes plébános és 
Balogh András zalaegerszegi evangéli
kus lelkész végezte, Baloghné Szeme
rei Mária pusztaszentlászlói evangéli
kus lelkész orgonálással segítette az 
istentiszteleti éneklést. Szólót énekelt 
gitárkísérettel dr. R. Birgit orvos. Tóth 
Ernő ny. nemeskéri kántortanító 92 
évesen együtt örült az ömlőkkel, mint 
nagyapa.

HALÁLOZÁS
Hegedűs Ernő, a kecskeméti evan

gélikus gyülekezet sok éven át szolgált 
kántora június 11-én elhunyt. Temeté
se nagy részvét mellett július 1-jén volt 
a kecskeméti Köztemetőben. „Akit el
veszítettünk, csak szemünk elől tűnt el 
-  de megvan” (Augusztinusz).

NAPFÉNY Otthonházainkba jelentkezéseket fi)' 
gadunk el. Idősek ápolása-gondozása appartman- 
ban, illetve 1-2 ágyas elhelyezéssel. Befizetett 
összeg öröklődik. VÁRVÖLGYÖN Mátyás kir. u. 
30., SZABADKÍGYÓSON Áchim u. 2. alatt. Tá- 
mogatóink, kik Otthonházaink tevékenységét támo
gatják, ingyenes tombolajegyet kapnak, mely tulaj
donosai között VÁRVÖLGYÖN 20 m2-es appart
man élethosszig tartó használatát sorsoljuk ki 1996. 
augusztus 20-án. NAPFÉNY Otthonházak 8381 
Hévíz, Széchenyi u. 23. Pf.: 50 TeL: 06/83-314-239, 
06/20-243-118

Megjelent Hemád Tibor: A  gyenesdiási fürdők 
története című könyve. Ára 400,-F t. Kapható: 
Klubkönyvtár, 8315 Gyenesdiás címen.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntó mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

Evangélikus
É let (d B m

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS 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.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési dfj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg és nem adunk visszal

A  k ö z e ljö v ő b e n  m a g y a r  n y e lv e n  is  
m e g je le n ik

Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába 
(Einführung in die Pastoralpsychologie) 

című könyve.
A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül.

A könyv bolti ára 1980 F t
Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet 
közvetlenül a kiadótól rendelik meg, kedvezményesen 990 Ft-ért 

juthatnak hozzá a műhöz.
Előjegyzését a következő címre küldheti be:

ASTRA, Siófok, Pf. 117. 8601
Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvéttel postázzuk.



Evangélikus
Elet

61. ÉVFOLYAM 31. SZÁM 
1996. AUGUSZTUS 4. 

SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI

KILENCEDIK VASÁRNAP

_______ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP
ARA: 35 FT

Aki a testvérére haragszik, aki gonosz 
szóval illeti, aki nyilvánosan szidalmazza 

és rágalmazza őt, ennek mint a gyilkosnak, 
nincs többé helye Isten előtt. 

Nemcsak a testvértől, Istentől is elvált 
az ilyen. Áldozata, istentisztelete, 

imája nem tetszhet Istennek.
Bonhoeffer
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Ezzel a jelmondattal hirdették meg a Második Eu
rópai Ökumenikus Találkozót 1997. június 23-29. kö
zötti időben az ausztriai Graz városába. Az Osztrák 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Római Katolikus 
Egyház Osztrák Püspökkari Konferenciája közösen 
rendezi ezt az egész Európára kiterjedő^ találkozót.

Előzetesen hívjuk fel olvasóink figyelmét és később 
majd részletesen tájékoztatunk programjáról és a 
részvételi lehetőségekről.

A  rendezvénysorozat gazdái az „Európai Egyházak 
Konferenciája” (EEK) és az „Európai Püspöki Konfe
renciák Tanácsa” (CCEE). A két egyházi szervezet je
lölte ki a találkozó színhelyét és adja meg a tematikát, 
előadások irányvonalát.

A  két szervezetről érdemes megjegyeznünk, hogy 
az EEK központja Genfben van, 118 tagegyháza az 
ortodox, anglikán, evangélikus, református, ó-katoli
kus, metodista, baptista, örmény-apostoli és más egy
házakból toborzódott. A  CCEE központja is Svájcban 
van, St. Gallenben. Tágjai Európa 33 nemzeti, ill. kör
zeti római katolikus püspöki konferenciájából tevőd
nek össze.

Hét évvel ezelőtt Baselben volt az első ilyen talál
kozás, melynek témája az igazságosság, a béke és a vi
lág megóvása voltak. Akkor még — 1989 pünkösdje 
után — nem lehetett tudni, merre fordul az európai 
helyzet. Közben a kontinensünket kettéosztó „vasfüg
göny” szétszakadt, átjárhatóvá lett országok határa, 
de a fejekben és a szívekben még nem semmisült meg 
a vasfüggöny. Keresnünk kell az emberek megbékélé
sét Istennel, egymással, egyházak egymás közötti 
megbékélését, Európa népeinek megbékélését egy
mással és az ember megbékélését a természettel, kör
nyezetével. Mindezekről a kérdésekről készítik a ta
lálkozó programját és ezek megbeszélésére várnak lu- 
vatalos küldötteket (mintegy 350-350 küldött a két 
testületből), de meghívnak gyülekezeti képviselőket 
és tanácsadókat, valamint egyházi egyesületek kül
dötteit is. Végül látogatókat várnak egész Európából 
és erre már most fel lehet készülni. legközelebb a 
részvétel lehetőségeit, szállás- és étkezésmegoldáso
kat fogunk lapunkban is közzétenni.

Európa keresztyén egyházai ezen az alkalmon kö
zös erőfeszítéssel támogathatják az emberek kozot i 
megértést, megbékélést, hogy ezzel is hozzájáruljanak 
földrészünk együttes fejlődéséhez.

Protestáns posztgraduális tanfolyam az Evangélikus Teológiai Akadémián
1992-1996

Hálás vagyok Istennek, hogy hallgatója lehettem 
mind az öt alkalommal az Evangélikus Teológián 
megrendezett továbbképző tanfolyamnak. S bárme
lyik résztvevőt -  hallgatót vagy előadót -  kérdeztem, 
ezzel az Isten iránti hálával beszélt a tanfolyamról.

Régi igény volt már magasszintű teológiai tovább
képzésre gyakorló lelkészek, doktori fokozatra készü
lők, gyakorló hittantanárok valamint érdeklődő nem
teológusok részéről. Protestáns teológiai tanárok kö
zös gondolkodása a 80-as évek közepe óta, hogy kö
zösen kellene posztgraduális (teológiai tanulmányok 
befejezését követő) továbbképző tanfolyamot tartani. 
Ennek megvalósulása -  a szűkös anyagi lehetőségek 
miatt is -  késlekedett. 1991-ben nyflt lehetőség arra, 
hogy tervezetüket a Világbank támogatásával létre
jött „Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap” 
(FEFA) pályázatára benyújtsák. Ennek megnyerése 
biztosította az anyagi alapot az első három, majd a 
Budapesti Református Teológiával közös pályázat 
megnyerése 1994-ben újabb két év tanfolyamának 
megrendezését.

Az időpont kiválasztásakor a szervezőknek reálisan 
számolniuk kellett azzal, hogy a lelkészi szolgálatban 
állók csak nagy nehézségek árán tudják a továbbkép
zésre szabaddá tenni magukat, ezért a szervező bi
zottság a július hónap mellett döntött.

1992 júliusában még két-két hetes időtartamú volt 
a tanfolyam. A hat teológiai tudományág közül (ószö
vetségi és újszövetségi írásmagyarázat, rendszeres 
teológia, gyakorlati teológia, egyháztörténet és a teo
lógia társtudományai pl. filozófia, szociológia stb.) 
három-három szakon párhuzamosan folyt a munka.

Évente 50-60 résztvevő jött el. Dr. Cserháti Sándor 
az első három kurzus főszervezője mondta még 1992- 
ben, az első tanfolyam után:

-  Kevesebb a résztvevő, mint amire számítottunk. 
Mivel az anyagi segítséget későn kaptuk meg, nem 
volt idő alapos előkészítésre. Létezik egy úgynevezett 
„teológiai fáradtság”, ami azt jelenti, hogy kevesen 
tudnak sok elfoglaltságuk mellett időt szakítani arra, 
hogy valamilyen területen elmélyült munkát végezze
nek.

Évről évre finomodott a szervezés, az előadások 
időpontjának beosztása. Az idei utolsó tanfolyam 
után dr. Reuss András rektor örömmel számolt be ar
ról, hogy a végére a résztvevők száma megnőtt, s a re
formátusok, szabadegyháziak mellett egyre több 
evangélikus hallgató jött el. Fiatalok, lelkes és a teo

lógiában még job
ban elmélyedni vá
gyó nyugdíjas lel
készek, hitokta
tók. Számára, mint 
a rendszeres teoló
gia professzora 
számára személye
sen is gazdagodást 
jelentettek min
den évben az elő
adások.

-  Az év végi sok 
munka -  a kollok
viumok, vizsgák, a 
tanfolyam szerve
zési teendői után -  
valódi felüdülés volt saját szakunkban elmélyedni 
egy-egy témában, vagy belehallgatni másba.

A kezdeteknél érződött „teológiai fáradtság”, de az 
évek folyamán a résztvevők ebből „felrázódtak”. Ezt 
mutatja a doktori fokozatra készülők és a teológiai 
képzés munkájába időközben bekapcsolódó fiatal lel
készek növekvő száma is, akik adjunktusként, tanár
segédként, szemináriumvezetőként tevékenykednek.

A tanfolyam előadói neves, nemzetközi hírű külföl
di és hazai professzorok, teológiai tudományos inté
zetek munkatársai voltak. A teljesség igénye nélkül: 
erlangeni, tübingeni, heidelbergi, marburgi, bécsi, 
helsinki, genfi egyetemek professzorai, a saint louis-i 
(missouri) Reformációi Kutatóközpont igazgatója, 
bétheli Bodelschwing Intézet munkatársa stb. A ma
gyar előadók szintén neves személyiségek voltak, pro
testáns teológiai professzorok, az ELTE-n előadó 
egyetemi tanárok és határainkon túlról érkezett ma
gyar professzorok (Kolozsvárról, Eperjesről).

Az öt tanfolyamnak nem volt szoros értelemben 
vett főtémája. Inkább csak az utolsó kettőnél tettek 
egy átfogó témát a középpontba: „Hit és társadalom -  
kölcsönhatásban”; „Hit és tudomány -  kölcsönhatás
ban”. Elsősorban az volt a cél, hogy a felkért előadók 
legfrissebb kutatási eredményeiket hozzák.

Minden évben igyekeztek a szervezők más-más elő
adókat hívni. Volt azonban olyan professzor, aki hű
ségesen visszajárt, mint például dr. Hézser Gábor re
formátus professzor a bétheli Bodelschwing Intézet 
munkatársa, aki négy éven át adott elő a tanfolya
mon. Miért járt vissza ilyen hűségesen Budapestre?

A tanfolyam  külföldi előadói

-  Jól éreztem magam. Különleges élmény volt kívülről 
részese lenni egy olyan változási folyamatnak, amely 
Magyarországon beindult. Minden év új és más volt.

-  Mi az oka, hogy a posztgraduális tanfolyamon 
minden évben a gyakorlati teológia iránt érdeklődtek 
a legtöbben?

-  Minden ehhez hasonló európai rendezvényen ez 
lenne a részvételi arány. Európa is és az európai egyhá
zak is nagy változáson mennek át. Ebben a szituációban 
a gyakorlati teológia különös szerepet kap. Persze nem 
biztos, hogy mindig meg tud felelni feladatának, mégis 
tény az, hogy nagy az érdeklődés iránta.

Az előadó professzorok a Teológia épületével 
szomszédos Teológus Otthonban kaptak szállást. így 
délután, este is megtalálhatók voltak egy-egy beszél
getésre az árnyas fák alatt a kertben. „Utánozhatatlan 
lehetőségeknek” nevezte Béres Tamás, aki az Evangé
likus Teológián egy szemináriumot vezet, ezeket az 
eszmecseréket. Véleménye szerint egy ösztöndíjas ki
küldetésen üyen beszélgetésekre nincs mód.

-  Olyan témákról is szó volt ez alatt az öt év alatt, 
amelyekkel az öt év teológiai felkészítése alatt nem 
találkoztunk. Fontos volt az is, hogy olyan emberek 
előadásait hallhattuk, akik egy-egy témában elmé
lyedve, több éven át leszűrt tapasztalataikat adták át.

Minden évben egyre nagyobb öröm volt a határain
kon túlról érkező magyar -  főleg református -  testvére
inkkel való találkozás. Szlovákiából, Erdélyből érkeztek 
hallgatók. Kis Jolán háromszor vett részt a tanfolya
mon, először még teológusként. Egy év lelkészi szolgá
lat után most a Szlovákiai Református Egyház Zsinati 
Elnökség Zsinati Levéltárát rendezi. Elsősorban az O- 
szövetség és az egyháztörténet tárgyköre érdekli.

-  Első ittlétem után nagyon jó  benyomással mentem 
haza. A  tanfolyam lelkisége, szellemisége megerősítette 
bennem, hogy ez Istentől készített alkalom a számunk
ra. Fontos az is, hogy egymással ismerkedhetünk, meg
láthatjuk, mennyi minden összeköt, megérezzük, hogy 
Krisztus teste tagjaiként egymáshoz tartozunk Ugyanak
kor világosan elválik hogy mi az, ami sajátos és egyéni, 
s ebben tiszteletben tartjuk egymás hitvallását.

Sajnos, most pontot kell tennünk a Posztgraduális 
Tanfolyam végére. A  FEFA már ilyen formában nem 
tud anyagi segítséget adni. Mégis -  akik az eddigiek 
részesei lehettünk -  bízunk abban, hogy ha szeré
nyebb körülmények között is, mégis folytatódhat a 
megkezdődött munka az Evangélikus Teológiai Aka
démián. IQ. Magassy Sándorné

Ö kum enikus tem plom szentelés N agykeresztúrban
Jeles nap az 1996. május 1-je egy kis Nógrád me

gyei település, Nagykeresztúr életében, ahol 280 la
kos él, közöttük mintegy 50 evangélikus, hiszen temp
lomszentelésre gyűltek össze. Nagykeresztúr a luc- 
falvi evangélikus gyülekezet szórványgyülekezete. A 
szolgálatokat Megyaszai László lelkész végezte, elein
te havonta egy alkalommal bibliaórával, amit házak
nál tartottunk. Későbbiek során a havi egy alkalom 
havi kettőre bővült. Megérlelődött az a vágy a kis 
szórványgyülekezet tagjaiban, hogy jó volna egy olyan 
hely vagy helyiség, ahol istentiszteleteinket tarthat
nánk. Először a Kultúrházban, majd a későbbiek so
rán a tsz-irodában kaptunk helyet. Szeretett volna 
gyülekezetünk a katolikusokkal együtt egy imaházat 
vagy templomot építeni. Dr. Peresi Klára orvosnő egy 
igen szép, kéttornyú templomot terveztetett Nagyke- 
resztúrba, aminek felépítéséhez nem volt elégséges a 
katolikusok és evangélikusok összefogása, sőt még a 
település támogatása sem. A tsz volt irodahelyiségnek 
használt faháza, amit megvett az Önkormányzat 
templom létesítésére. Ebből a helyiségből alakította 
ki a két gyülekezet alapítványi pénzből és a gyüleke
zetek, valamint a település adakozásából, gyülekeze
tek és más közösségek kisebb-nagyobb támogatásá
ból, és rengeteg társadalmi munkával a 72 ülőhelyes 
kis templomot.

Május 1-jén sokan öltöztek ünneplőbe és indultak

el útjukra, kik a majálisra, kik pedig Nagykeresztúrba 
a templomszentelésre.

A templomszentelést ökumenikus szertartással vé
gezték: Gruber Géza római katolikus és Kalácska Bé
la evangélikus esperesek, valamint segítőik: Szabó Jó
zsef római katolikus plébános és Megyaszai László 
evangélikus lelkész. Római katolikus és evangélikus 
lelkészek, minisztériumi jeles vendégek, római katoli
kus és evangélikus hívek sokasága, mintegy 4-500-an 
vettek részt, megtisztelte a templomszentelést dr. 
Skultéty Sándor megyei főjegyző és Szotyori Nagy Gá
bor református lelkész Gödről.

Felcsendült egy római katolikus ének, majd ezt kö
vetően felzendült a lucfalvi Énekkar ajkán: „Óh mi 
szép Istennek hajléka” kezdetű ének.

A templomszentelés szolgálatát Kalácska Béla és 
Gruber Géza esperesek felváltva végezték és közben 
szolgáltak a segítőtársak is.

Kalácska Béla esperes lKor 3,16-17 versei alapján 
hirdette az igét '.Áldott dolog az, hogy most együtt lehe
tünk és ökumenikus templomot avathatunk katolikus 
testvéreinkkel együtt. A  templom az Istennel és egymás
sal való találkozás helye, az imádság háza, a tisztulás 
helye, ahol szól Isten igéje és élünk a szentségekkel s eze
ken keresztül formálódik újul az életünk. A ki találkozik 
Krisztussal, annak a mindennapokban tovább kell ad
nia Krisztus irgalmát, jóságát és szeretetét.

Gruber Géza esperes Lk 19,1-10 versei alapján 
szólott arról, hogy a templom áldott hely, ha felépült 
és ott Istent keresik és imádják. A felolvasott igében 
nincs kőből épült templomról szó, de Zákeus találko
zott -  mert vágyakozott találkozni -  az élő Úrral, Jé
zussal. A Jézussal való találkozás átformálta életét. A 
ma emberének is találkoznia kell Jézussal, mert Ő 
azért jött, hogy az embert megmentse. Bennünket is, 
akik hiszünk benne, fel szeretne használni áldott esz
közökül arra, hogy emberek meneküljenek meg.

Szotyori Nagy Gábor gödi református lelkész Jel 
3,10-13 versei alapján szólt. Öröm találkozni hitben 
testvérekkel, akik egy kis ökumenikus templomot szen
telnek fel. A  kicsinységben megérzik Isten nagyságát és 
erejét. Isten az emberi erőtlenség ellenére megtart az 
igén, a szentségeken keresztül. Isten az ő  népével van és

megtartja nehézségek közepette is. Győzelmet ad népé
nek, Fia, Jézus Krisztus által.

Mindkét esperes, egyháza liturgikus rendjének 
megfelelően Istennek szentelte a kis templomot. A 
jelenlévő lelkészek igeverssel vagy imádságban kérték 
Isten áldását a templomra.

Dr. Skultéty Sándor megyei főjegyző szavai: szükség 
van a templomra. Országunkban volt olyan népcsoport, 
amelyik állandóan vándorolt, a jász-kunok de mindig 
magukkal vitték és felépítették ott, ahol letelepedtek a 
fatemplomukat azért, hogy imádhassák Istenüket. A z 
igazi erkölcsiség amire az egyházak tanítanak a Tízpa
rancsolatban fogalmazódik meg. Amíg templomot épít 
népünk addig reménységgel tekint a jövendő felé.

Istentisztelet után a sátorban megterített asztalok 
mellett voltunk együtt. Megyaszai László lelkész há
rom üdvözlő levelet olvasott fel: D. dr. Harmati Béla 
evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tknácsa elnökének üdvözletét, majd Széli 
Bulcsú kispesti lelkészét és Záborszky Csaba szügyi 
lelkészét.

Örömmel és hálaadással voltunk Isten színe előtt 
együtt és kérjük Isten áldó kegyelmét a templomra és 
a templomban végzett szolgálatokra azért, hogy abból 
erő, áldás, szolgálatkészség áradhasson a mindenna
pok terhét hordozó ember számára.

Megyaszai László
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De aranyos ez a Mici cica.
Ha meglátom, mindig kedvem lenne megdédelgetni. 
Bezzeg, ha egy egér találkozna vele, 
biztosan nem gondolná, hogy 
„de aranyos ez a Mici cica.”
Inkább riadtan sikongatna,
„már megint itt ez a vérszomjas vadállat”
Pedig valahol mindkettőnknek igaza van.

Az életben sokszor különféle helyzetekből 
másként, másmilyennek látunk dolgokat 
Nem biztos, hogy csak az én meglátásom helyes. 
Uram, kérlek segíts megismerni és ha kell 
elfogadni a másként látók véleményét is.

TANÚIM LESZTEK

Polykarposz
Ha ma keresztyénekről beszélünk, legtöbbször köz

tünk élő emberek jutnak eszünkbe, alak templomba 
járnak, Bibliát olvasnak, és életükkel is próbálják Jé
zust követni, róla tanúskodni. Fontos viszont azt is 
tudnunk, hogy a keresztyénség története már csak
nem kétezer évre nyúlik vissza. Ez alatt a hosszú idő 
alatt sok olyan keresztyén ember élt, akikkel érdemes 
kicsit közelebbről is megismerkedni.

Uyen például Polykarposz, a kis-ázsiai Szmima vá
ros püspöke. Fiatal korában még találkozott János 
apostollal, és tanítványai közé tartozott. Később ő 
maga vált sokak tanítójává. Úgy is nevezték, hogy 
„Ázsia tanítója”. A neve, mármint hogy Polykaiposz, 
görögül azt jelenti „sok gyümölcsű”. Ez némiképp 
árulkodik arról, milyen jelentős alakja volt ő az első 
évszázad keresztyénségének. Nemcsak a szmimai 
gyülekezet sorsát viselte szívén, de más városok gyü
lekezeteivel is levelezett. Az egyik ilyen levele, amit a 
Filippiben élő gyülekezetnek írt, ma is olvasható.

Polykarposz igen magas kort élt meg, és mindvégig 
Jézus Krisztus evangéliumáért munkálkodott. Akkor 
sem riadt vissza, amikor életét kellett feláldoznia Jézus 
ügyéért. A keresztyének abban az időben nem élhettek 
biztonságban. A Római Birodalom hatóságai és a más 
vallásúak állandóan zaklatták őket. Marcus Aurelius csá
szár idején történt, a szmimai keresztyénektől is, mint a 
birodalom többi vidékén élőktől is, követeim kezdték a 
hatóságok, hogy a császárt istenként tiszteljék. A keresz
tyének erre azt mondták, hogy ők a császárt tisztelik 
ugyan, de nem istenítik. A hatóság bizalmatlanul fogad
ta az ilyen ellenkezést, és kényszerítették az embereket, 
hogy áldozzanak a császár képmása előtt. Sokan be is 
adtak a derekukat. Akik viszont ellenálltak, azokat a cir
kuszban vadállatok elé vetették, amik széttépték őket.

Egy a lk a lo m m a l a cirkuszban összegyűlt vérszom
jas tömeg Polykarposzt kezdte követelni. Az idős püs
pököt barátai egy közeli faluba vitték, hogy elrejtsék 
a rosszakarók elől. A búvóhely hollétére azonban ha
mar fény derült. Nemsokára megjelentek a hatóság 
emberei. Amikor benyomultak a házba, Polykarposz 
még menekülhetett volna, mert a tetőn keresztül nyit
va állt az út. 0  viszont bátran nézett szembe azzal, 
ami rá várt. Többen megpróbálták rábeszélni, hogy 
tagadja meg keresztyénségét, és áldozzon a császár
nak. A  rendőrfőnök és a helytartó is kérlelte. Ő azon
ban azt mondta: ha nyolcvanhat év óta szolgálom az 
Úr Jézus Krisztust, és ő soha semmi rosszat nem cse
lekedett énvelem, hogyan átkozhatnám meg őt, az én 
királyomat és üdvözítőmet?

A feldühödött tömeg saját kezével rakta a máglyát, 
melyen az idős püspököt megégették. Kezeit az osz
lophoz akarták szögezni, hogy megakadályozzák a 
menekülést. De erre nem volt szükség. Polykarposz 
mindvégig kitartott.

Tanulságos történetek  -  
Skandináviából

Két testvér élt boldog életet otthon, az édesapai 
hajlékban. Nagyon különböző volt a szívük, de nem 
sokan tudtak erről, mert kifelé nem mutatták soha. 
Egyszer azonban történt valami, ami kényszerítette 
őket, hogy megmutassák szívüket. Mindketten vétet
tek édesatyjukkal szemben és nagyon megszomorítot- 
ták őt. Mindkettő vágyott helyrehozni tettét, hogy új
ra békesség és boldogság tanyája legyen hajlékuk. De 
mennyire másképpen akarta helyrehozni vétkét az 
egyik, mint a másik! Az egyik így gondolkozott: jóvá 
kell tennem mindent, hogy minden úgy legyen, mint 
volt. Helyt kell állanom. Erős izmaim vannak -  itt dol
gozni keÚ! Ha édesapám látja majd, hogy milyen szor
galmas és rendes vagyok, visszatér bizalma és elfelej
ti, ami történt. Úgy is tett, ahogy elhatározta. Szívé
ben azonban továbbra is olyan boldogtalan maradt, 
mert valahogy érezte, hogy nem sikerült a régi meleg 
kapcsolatot visszaállítania édesatyja szívével. -  A má
sik fiú szerény, alázatos lélek volt. Nem tartotta ma
gát sokra. Mikor tudatára ébredt, hogy milyen súlyo
san vétett édesatyja ellen, mélységes fájdalmat érzett 
szívében, de ugyanakkor ellenállhatatlan vágyat is 
édesapja után. Sietve mént hozzá, beismert mindent, 
térdreomlott előtte, sírva fakadt és bocsánatát kérte. 
Tudjátok-e, mit érzett az édesapa? Azt, hogy soha 
annyi melegség nem volt szívében fia iránt, mint eb
ben a pillanatban. Megbocsátott és elfelejtett min
dent, s azután még közelebb érezte magához a fiát.

I

A spanyol tengerpart közelében léket .kapott egy 
angol hajó és süllyedni kezdett. A mentőcsónakok 
legfeljebb a gyermekeket'éS 'áSszöüyökat tudták fel
venni. A  legénység legnagyobb részének és a férfiak
nak a süllyedő hajón kellett maradniok, várva az elke
rülhetetlen halált. A mentőcsónakon menekülők nem 
is jártak nagyon messze, amikor énekhangokat hallot
tak. A süllyedő hajó felől szállt feléjük az ének. A 
halált váró férfiak énekükben arra kérték Istent, hogy 
védje meg és áldja meg hazájukat. így merültek alá a 
hullámsírba, kétségbeesés, átkozódás és szitkozódás 
nélkül -  mint hősök. Aki ezt látta, sohasem tudta el
felejteni ezt a látványt. Ez az emlék sok nehéz órának, 
sok nehéz kísértésében segítette hősies megálláshoz.

Färnström Emil

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

I A T A L O K N A K
„Hölgyeim és Uraim!”... 

„Nagyérdemű Publikum!”...
„Igen tisztelt Vendégeink!”

-  show-műsorok udvari- 
as(kodó) megszólítási formái 
ezek. Ezt követi a műsor, melynek 
tartalma nem mindig méltó folyta
tása a köszöntésnek. Az ember 
legrokonszenvesebb vonása az ud
variasság, egyben a legveszélye
sebb is. Udvariasság és hízelgés, jó 
modor és alakoskodás közel állnak 
egymáshoz. Sok gonosz törvényt 
hoztak már udvarias légkörben, a 
mosolyt álarcként alkalmazva. 
(Thanon)

Keresztelő János nem minden
napi ember. Egész lénye, külsője 
és megszólalása is jelzi, hogy 
drasztikusan szakít azzal az élet
formával, mely a korabeli Izrael
ben szokásos volt. Jézustól tud
juk, hogy a farizeusok sokat adtak 
a protokollra, a szép köszöntések
re. János ezzel szemben kemé
nyen szól: „Viperák fajzata!” -  
nem éppen barátságos megszólí
tás...

Ez annál is meghökkentőbb, 
mert éppen ő hívta az embereket 
megtérésre, most pedig lebunkóz- 
za a megtérni szándékozó sokasá
got. És mégis minden a helyén 
van. így jó, ahogy történik.

Először is, Jánostól -  élete pél
dája alapján -  ezt várták az embe
rek. Jánoshoz nem a szórakozni 
vágyók mentek, hanem azok, akik-
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nek valami rátelepedett a lelkiis- 
meretére. Másodszor, János tudta, 
hogy a bűnt nem lehet tapintato
san kezelni, ahogy a sebbe ragadt 
kötést hirtelen mozdulattal kell le
tépni. Az arcunkhoz tapadt álar
cot, a lényünkhöz idomult jelmezt 
sem lehet lassan lefejteni. Sokan 
szenvednek egy életen át emiatt, 
mert nem tudnak szakítani eddigi 
életükkel. Harmadszor, János az 
első percben a lényegre tér, meg
teremtve ezzel az őszinteség lég
körét, amely nélkül minden továb
bi szó hamis volna. Negyedszer, 
amikor kígyóknak nevezi hallgató
it, utal a bűn forrására, és ezzel 
csupán a hiteles diagnózist állítja 
fel.

János „terápiája” nem ered
ménytelen -  ezt igazolja, hogy tö
m egben mennek hozzá az embe
rek. Őszinteségre őszinteséggel fe
leinek, amikor visszakérdeznek: 
„Mit tegyünk?”

De jo volna, ha a mai igehirde
tések és igehallgatások is ilyen lég
kört teremtenének közöttünk.

János a meddő, gyümölcstelen 
életet kárhoztatja. A  látványosan 
megélt vallási élet Izraelben med
dő volt. Isten előtt a gyümölcstelen 
élet a legszigorúbb ítéletet vonja

maga után -  gondoljunk az 
egy talentomos szolgára. 
Gyümölcstelenség -  ha Isten
től kapott javainkat föléljük, 
nem adjuk tovább. Gyümölcs

telenség -  ha Krisztus egyházában 
nem valósul meg a krisztusi lelkű
iét. Gyümölcstelenség -  ha keresz
tyén emberek elfelejtik, hogy ami
jük van, nem sajátjuk, tartoznak 
vele a nyomorultak rongyaiban 
köztük járó Krisztusnak.

A bátor kérdezők konkrét vá
laszt kapnak:

„Mit tegyünk?" -  kérdezi valaki a 
tömegbők egy „átlagember”. Adj! 
-  Vedd észre, hogy a felesleg nem 
felesleges, hanem rajtad keresztül 
másoknak címzett isteni adomány.

Az üzletember kérdésére ez a 
válasz: Ne juss előbbre mások ká
rán! A „bomba üzletek” legtöbb
ször az embertárs kihasználását je
lentik. Lehetsz sikeres, ha ügyes 
vagy -  de ez még nem jelent igazi 
gyümölcsöket.

A katona, korunk militarizált vi
lágának jelképe, szintén konkrét 
választ kap: Ne erőszakosan! Az 
erőszaknak sohasem teremnek 
gyümölcsei, csak áldozatai.

János ma is lehet Krisztus útké- 
szítője, a mi számunkra is. Ke
mény csákánya segít elmozdítani 
megkövült bűneinket, hogy az igaz 
bűnbánat nyomán Krisztus is elvé
gezhesse gyógyító munkáját ben
nünk. Gy. G.

Ö téves a K IE -sporttáb or
Ez az évforduló az apropója, hogy leírásra kerül

jön, mit is takar ez a név KIE-sporttábor. Bizonyára 
lesz az olvasók között, aki már résztvevője volt ennek 
a tábornak, vagy esetleg szülőként, nagyszülőként 
tudja, hol járt és mit csinált gyermekük, unokájuk egy 
ilyen hét alkalmával, és lesz, akinek minden híradás 
újdonság. A KJE Keresztyén Ifjúsági Egyletet jelent 
és ennek a magyarországi szervezetnek van egy sport- 
bizottsága, mely immáron öt esztendeje minden év
ben a nyári szünidő során megrendez egy egyhetes tá
bort. Az indulásnál megfogalmazódott, hogy az ifjú
ság körében van igény a lelki közösségre és a sporto
lás adta csapatközösségre és ez a kettő nem kell, hogy 
kizárja egymást. A tábornak célja tehát, hogy a maga 
módján ezt az igényt kielégítse, illetve felkeltse. 
Örömteli, hogy vannak ifjúsági csoportok, melyek az 
év többi időszakában is megkeresik egymást és a meg
tartott áhítat során, Isten igéjére figyelve, lelki közös
ségben és a sport révén csapatközösségben vannak 
együtt. Az első három esztendőben Csákvár adott ott
hont a tábor megrendezéséül, viszont a múlt nyáron 
már Nagyveleg, fogadta a táborozni vágyó fiatalokat. 
Tbdni kell, hogy Nagyvelegen a Fejér-Komárom-i 
Egyházmegye Belmissziós Központja van, mely o tt
honul szolgál. Ez a létesítmény egy kastélyépület, 
amit az egyház a kárpótlás során kapott vissza. Á  falu 
dombokkal körbevett, az egyik domboldalon és a 
völgyben elterülő település, mondhatni elfogultság 
nélkül, hogy idillikus környezet. A  legközelebbi tele
püléstől, Mórtól hét kilométerre fekszik és közlekedés 
szempontjából „zsákfalu”, ami azt jelenti, hogy sem
minemű keresztforgalom nincs. Ez is az ideális hely
megjelöléshez tartozik, a festői fekvés mellett, gondo
lom ezzel a szülők is egyetértenek.

A helyszínektől függetlenül a tábor jellege nem vál
tozik, ami azt jelenti, hogy a kettős célja továbbra is 
megmarad, lelki és csapatközösségben együtt lenni. A 
hét során minden reggel közös elcsendesedéssel kez
dődik a nap, egy áhítattal, amit felsőéves teológusok 
végeznek. A nap során a nagy létszám kis csoportok
ra osztódik és minden alkalommal egy bibliai téma 
szolgál alaptémául az úgynevezett kiscsoportos be

szélgetéseken, melyeknek szintén teológusok, illetve 
lelkészek a vezetői. Az este során megint igei közös
ségben van együtt az egész társaság, ez az alkalom az 
igehirdetői szolgálat mellett mindig egy előadást je
lent. Az előadások általában a fiatalság problémáit, 
kérdéseit boncolgatják, de voltak egyéni bizonyságté
telek, illetve világklasszis sportolók pályafutásukról 
szóló élménybeszámolói.

Az elmúlt években hallhattuk pl. Hegedűs Lóránt 
református püspök tartalmas, a költészettel egybekö
tött előadását, de hallhattunk egy vívó pályafutásáról 
Szekeres Páltól, aki a tőrvívásban világranglista-vezető 
volt és egy baleset folytán tolókocsiba kényszerült, de 
nem adta fel a sportolást és szintén tőrvívásban 
paraolimpiát nyert.

Ezen a ponton át is térhetünk a tábor sportrészé
re. Természetesen minden szempontból es szinten 
amatőr sportolásra kell gondolni. Elsősorban a 
sportágak megismertetése, azok elsajátítása a cél. Ez 
azt jelenti, hogy nem kell semmilyen sportágban jár
tasnak lenni annak, aki ilyen táborozáson részt sze
retne venni. A  sportágak viszonylag széles skáláját 
felvonultatjuk, elsősorban a labdajátékokra kell gon- 

I dőlni, beleértve pár nálunk nem honos játékot is. 
Fontos megjegyezni, hogy a sportágak ismertetését 
képzett testnevelők, edzők, volt aktív sportolók vég
zik. Statisztikai adat, de örömmel leírható, hogy az 
elmúlt évek során nem történt komolyabb sérülés. A 
hét első felében a sportok megismerése, elsajátítása 
a feladat, úgynevezett cirkulációs rendszerben. Tíz- 
tizenkét fős csoportok vesznek részt egy helyszínen 
és gyakorolják az elsajátítandó feladatokat. A  hét 
második felében a teljes létszám két nagy csoportra 
van beosztva és minden csapatnak az a feladata, hogy 
minden sportághoz kiállítsa a megfelelő csapatlétszá
mot. Megkezdődik a verseny és mindenki a neki leg
jobban testhezálló sportágra nevezhet be. Mindenki 
győztesnek mondható, de a pályákon a jobbik eldön
téséért is megy a küzdelem, miközben a többiek buz
dítják a csapattársaikat. A  hét végére valóban egy 
összekovácsolt csapat él együtt a nagyvelegi kastély
ban.

Csákvár, 1996. július 12.
A.G.

Orgonahangverseny a M átyás-tem plom ban L esz-e világvége 2000-ben?
Izgatott várakozással indultam a szemerkélő esőben a 

Mátyás-templomba, ahová Tr a j t i e r  G á b o r  hívta 
hallgatóit egy közel 200 évet átölelő nagy utazásra. A  
műsort nem ismertem, csak azt tudtam, hogy lesz benne 
egy D u b o i s - m ü ,  meg talán Bach. Mikor a műsort 
kezembe vettem, két nagy blokkot láttam benne: elsőnek 
valóban 1. S . B a c h  orgonahitvallásából egy jókora 
szeletet (a „Szentháromság” prelúdium és fúga, köztük 
négy korálfeldolgozás), majd a francia késő romantika 
és a 20. század neves orgonakomponistái közül mutat
kozott be három mester 1-1 alkotással.

A  Mátyás-templomba (bevallom) keveset járok. Lég
köre, hangversenyei számomra ritkán adják azt az él
ményt, amire én egy templomi hangversenyen annyira 
vágyom. Gyakran a „Mű” otthon lenne, de a zeneszá
mok (esetleg tételek) közti tapsok, a „világias” szünetek, 
melyeknek végét iskolacsengő jelzi, a Zeneakadémián is 
zavar, ha a zene a telkemig ér. Akadnak azonban kivéte
lek, amik leküzdik bennem az idegenkedést, s ezt több
nyire nem is bánom meg.

Most a Deák téren szerzett sokéves tapasztalatom in
dított a Várba. Ez a tapasztalat az orgonazenés áhítatok 
Istenre figyelő, Neki szóló, egyedül őt dicsőítő zenei 
összejövetelei (Soli Deo Gloria). Átmenthető-e ez egy 
FiUiarmónia-rendezte Mátyás-templomi hangversenyre 
egy Deák téri művész (lelkész) szolgálatában? M ost már 
tudom, igen.

Mint korábban már említettem, a műsor két arányo
san nagy részből állt, melyek szünet nélkül követték egy
mást, alig nagyobb lélegzetvételnyi csönddel, mint 
amekkora egy ciklus tételeit választja el egymástól.

Eszembe sem jutott félni a tapsvihartól: a feszült f i
gyelem engem is, a közönséget is teljesen lekötötte. 
Ezeket az áldott csendeket hangversenytermeink is 
megirigyelhetnék A  templom világítását egész halvány
ra (halkra) vették minden figyelmünk a teljesen átöle

lő, betöltő, felkavaró és megnyugtató orgonahangé 
volt.

A z est második része számomra felfedezés volt. Ahogy 
Bach „mindennapi kenyerem”, úgy a francia orgonairo
dalomból alig ismerek valamit (valakit).

Figyelemre méltó, hogy míg az első rész a lutheri teo
lógia zenei megfogalmazása, addig a francia blokk a ka
tolikus szertartás gyakorlatának zenei megfogalmazásá
val ér véget.

Különös, szép azzal a gondolattal is eljátszani, hogy a 
később született müvek a korábbi liturgikus form ák (Ez 
érthető, hiszen a protestáns művészet sokkal fiatalabb.) 
A  két rész ellentétes hangulatát szinte törés nélkül, teljes 
egységben szólaltatta meg szakavatott „idegenvezetőnk”. 
A zene maga jelezte, hogy tér- és időgépünk nagy utat tett 
meg a Bachot követő pillanatok beszédes csendjében. A  
még teljesen 19. századi C é z á r  F r a n k  felkavaró 
korálfantáziája a mű vége felé elcsendesedve, elnyugod
va, szinte átvezet a századfordulós Dubois „Pásztoréne
kéhez”, melynek hangulata hűen megfelel címének A  
francia csokrot, s egyben az estet is a sokunknak már 
kortárs ( t  1971) D u p r é  darabja zárta: „Körmenet és 
litánia. "A  középkori hangulatot sugalló cím bizonyára 
többekben idézett fel régi (talán közelebbi) emlékeket is. 
A z orgona hangjai mellett egy érdekes regiszter harang- 
kondulása is fokozta a különös látomást.

Furcsa zökkenés volt ezután a mában ébredni. A  
templomból kijövet, a távolból halk fuvolaszó érkezett. 
Gazdája Bachot játszott. Lelkem egy pillanat alatt 
visszaemlékezett a hangverseny elejére. A z ég kitisztult, 
míg én bent utaztam. A  sötétség még nem vette át egé
szen az alkonyaitól az uralmat. Mint ilyenkor mindig 
hangverseny után, most is gyalogosan indultam lefelé a 
Vár hangulatos, macskaköves utcáin. A  szokatlanul hű
vös, de nyár-reményes júliusi estén eltöltötte szívemet a 
hála. Kemény Ágnes

Milyen lesz a jövő? Lesz-e egyáltalán jövő? Kíván
csiságukat, találgatásukat igazolni kívánók, jövőkuta
tók és a modern technika következményeit latolgatok 
izgalmas kérdésfeltevése hangzik így napjainkban 
Mindezt bizonyosan erősíti a közelgő 2000. év, az év
századváltás.

Nem hunyhatunk szemet, nem dughatjuk be fülün
ket e kérdések hallatán. Nem lehet egyszerűen azt 
mondani: ez a „hitetlen ember” kérdése. Erre figyelt 
fel az Ökumenikus Thnulmányi Központ munkatársi 
közössége, amikor soron következő 13. t a n u l m á n y i  
füzetének ezt a címet adta: „A kétezredik esztendő: 
jubileum vagy világvége?”

Érdemes kézbevenni e füzetet. A jövő megismeré
se nem tilos a keresztyén ember számára. A  füzet -  
már címében is -  igyekszik figyelmünket arra fordíta
ni, hogy a 2000. esztendő Jézus születésének jubileu
ma. A füzetben idézik az évezredváltással kapcsolato
san a két legfontosabb megnyilatkozást. II. János Pál 
pápa Apostoli Levél-ben (1995.) fordult „minden 
Krisztus-követőhöz”. Ebben szorgalmazza, hogy „nö
vekedjék az egység” a különböző hitvallású keresztyé
nek között. A másik Konrad Raiser EVT-főtitkár 
egyik előadásában olvasható: „a 2000. esztendő le
gyen a keresztyén egység erőteljes kifejezésének az al
kalma, mert a keresztyén egyházak nem emlékezhetnek 
meg Jézus születésének 2000. évfordulójáról jó  lelkiis
merettel, ha nem ismerik fe l ezt az ökum enikus Iáhí
vást”.

A tanulmány bibliai alapfogalmakat vesz elő és ma
gyaráz. Bemutatja, mit tanít a Biblia a végső időkről, 
az ítéletről, Jézus visszajöveteléről (paruzia), a Krisz- 
tus-várásról, új égről és új földről.

Külön fejezetben foglalkozik a Jelenések könyvé
nek magyarázatával. Ez a prófétai könyv nem jóslás a 
jövőről, hanem reális látást ad a jelenre nézve. Végig 
vezet a tanulmány az egyháztörténelmen, milyen hie
delmek voltak az idők folyamán, majd a szekuláris 
(világi) képzeteket sorolja fel, melyeket tudományos, 
fenyegető adatok is erősítenek (népességrobbanás,

szegénység elhatalmasodása, atomkatasztrófák fenye
getése, környezetszennyeződések és pusztító betegsé
gek -  pl. AIDS-megjelenése). Ezzel összefüggésben 
arra a megállapításra jutnak a szerzők, hogy „az em
beriség tudományos, technikai vívmányait nem kíséri 
a szükséges lelki, szellemi és morális fejlődés”.

Végső megállapítása a tanulmánynak: „Megjelent" 
—»az Ige testté lett. ” Ennek a 2000. évfordulójára, jubi
leumára készülünk a keresztyén egyházakkal együtt 
az egész világon. Nem a végítéletet várjuk, nem arra 
készülünk -  ezt nem tudjuk, mikor jön (Mk 13,33; 
ApCsel 1,18), ez titok marad „ama napig”... Mi a 
nagy csodára -  az Ige testté léteiének kerek évfordu
lójára -  készülünk. Az emlékezés pedig Isten népé
nek folyamatos és ünnepi kötelessége.

A tanulmányt minden keresztyén testvérünknek 
ajánljuk hasznos forgatásra. (Kapható Sajtóosztá
lyunk Könyvesboltjában.)

tszm

NYÁRESTI NOSZTALGIAKONCERT
A 60-as és 70-es évek slágereiből

A Fasori Evangélikus Gimnázium egykori 
és jelenlegi tagjaiból álló együttes 

Beatles, Bee Gees, Fonográf; ülés 
számokat játszik

1996. augusztus 4-én, vasárnap, 19.00 órakor a 
KISCELL1 MÚZEUM UDVARÁN 

Zenészek
Fiala Balázs: szintetizátor, ének, Fiaia Péter: gi*4r, 

ének, Fiala Zoltán: tamburin, ének, Karádi Mátyás: 
4jembe-dob, ének 

Hangtechnikus: Uitz Miklós 
Rossz idő esetén az előadás a múzeum 

szoborcsarnokában kerül megrendezésre.
250,- Ft, nyugdíjasoknak és 

diákoknak ingyenes) elővételben es a koncert előtt 
a helyszínen kaphatók (Bp. IIL kér., KisceUi utca 

108., tel.: 188-8560)



b u d a p e s t i  e v a n g é l i k u s  t e m p l o m o k

12. A pesterzsébeti evangélikus „Béke”-templom
modernizációs törekvéseinek ál
dozata lett. Korinthusi oszlopok
kal keretezett gótikus oltárépítmé
nyét lebontották, az oltártérből a 
krémszínű, arany díszítésű balda- 
chinos papi ülőhelyeket kivitték. A 
70 éves jubileum alkalmából 1996- 
ban a templomot ismét teljesen át
alakították. A régi oltár megma
radt elemeit felhasználva, az Úr
asztalt kétszintes dobogóra emel
ték, mögötte nagy fakereszttel. A 
színek a padok tónusához hango
lódnak. A megrongálódott szószék 
renoválva a bal oldalra került, vele

szemben a falon az eredeti oltár
kép, Jézus és a szamáriai asszony, 
egy tábla pedig D. Ordass Lajos 
utolsó püspöki prédikációjára em
lékeztet.

Az üvegablakok adományozóik 
neveit őrzik. A szentély alatt a 
templomhajó egy része leválaszt
va, gyülekezeti teremként szolgál.

A gyönyörűen formált orgona a 
híres pécsi Angster gyárban készült 
1935-ben. 1938 óta egyfolytában 
Bencze István kántor orgonái rajta 
(1996).

Kovács Mária

MOZAIKOK -  PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Csalódások közepette -  
mégsem csalódottak

Máté 13,44-46
Helmut Ristowról, aki ezeket a prédikációs szemelvényeket könyvben 
összeállította, s közülük jó néhányat maga is írt —, csak annyit tudunk, 
hogy a 20. század első felében élt. Egyházi lexikonok nem tartalmazzák 
a nevét. A „névtelen” prédikátorok közé tartozott, akiknek emlékezetét 
elmossa az idő árja. Prédikációs töredékei mégis illusztrálják — ezek a 
most megjelenő nyomtatott betűk is ezt teszik - , hogy igaza van az első 
Péter-levélnek: „minden test olyan, mint a fii..., megszárad a fii, és virága 
elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké” (lPt 1,24-25). Az írásaiból 
megtudhatjuk, hogy közérthetően prédikált; szavai mutatják, hogy szí
vében ott élt az evangélium kincse, amelyért érdemes mindent odaáldoz
ni, amint e példázatok mutalják.

Pesterzsébet az (Erzsébet ki
rálynőről elnevezett) Erzsébetfal- 
va és Kossuthfalva településekből 
alakult az 1870-es években -  1898 
óta önálló nagyközség. Ezután ro
hamos fejlődésnek indult, 1930- 
ban már közel 68 000 lakossal, 
1923 óta pedig várossá emelke
dett.

Az első protestáns istentiszte
letet 1885-ben tartották, 1900-ban 
alakult meg az önálló evangélikus 
presbitérium és 1908-ban Erzsé- 
betfalva és Kispest evangélikusai 
egy missziói körré lettek. 1922-ben, 
Falvay Jenő hitoktató szervező 
munkája eredményeképpen váltak 
anyaegyházzá.

A  várostól kapott üres telekre 
templomépítési pályázatot írtak 
ki, amit Óváry Arthur nyert meg. 
Az alapkőletételt 1926. június 6-án 
ünnepelték s a nagy lendülettel fo
lyó munkát már karácsonyra befe
jezték: a templomot Raffay Sándor 
püspök szentelte fel december 26- 
án. Evangélikus templomoknál 
szokatlan módon, a háború utáni 
békevágy és az összes többi feleke
zet adakozásának emlékére Béke 
templomnak nevezték el. A  paró
kia amerikai kölcsön segítségével, 
1927-ben épült fel.

Itt prédikált utoljára, 1958. júni
us 15-én, Ordass Lajos püspök 3 
nappal azelőtt, hogy végleges hall
gatásra ítélték.

Leírása

Óváry Artúr neo-román templo
mában mintha a romantika stílusa 
éledne újjá. Mikor a kerület lakóte
lepe részére elhordták a földet kö
rülötte, az épület magasabb domb
ra emelkedett. Hosszhajóját erősen 
tagozott, messze kiugró keresztha
jó szeli át, a harangtoronyhoz két
oldalt külön fedélszékű karzati lép
csőház csatlakozik. Támpillérei gó
tikus, az ablakformák román jelle
gűek. Falain hatalmas színes rózsa
ablakok sora. A  bejárat fölött kör 
alakú keretben Krisztusfej, fölötte 
a torony rozettás ablaka. A szen
tély alá kripta épült.

Belső terének alaprajza hatszö
gű, csillag alakú boltozattal. Ere
deti berendezése az 1960-as évek

„...eladja mindenét, amije van” -  
így kezdődik mindkét példázat. A 
példázatbeli egyik ember a szántó
földbe rejtett kincsért teszi ezt, a 
másik egy nagy értékű drága
gyöngyért. Ezt várja tőlünk Jézus? 
Pedig az ő példázatai mindig gya
korlatiak és életközeliek. Jézus sza
vai a földi élet tapasztalataiból szü
letnek. Itt azonban olyasmit kíván, 
ami minden üzleti szabály ellen 
szól. Melyik értelmes ember áldoz
ná fel jómódját, tulajdonát, mind
azt, amire szüksége van, azért, hogy 
megszerezzen egy értékes vagyon
tárgyat, azt őrizze, ám nem hajt 
hasznot, nem mobilizálható.

De ne felejtsük: Jézus rejtett 
kincsről beszél. Ezt hasonlítja a 
mennyek országához, Isten ural
mához. Gyakran kerülnek embe
rek olyan szituációba, amelyben 
megtapasztalják Jézus igazát. Az 
egészség például olyan-kincs, amit 
semmi hatalom vagy gazdaság 
nein pőt’ólhat. Többét nyom á' lat
ba, ha minden más érték kicsúszik 
is a kezünkből. Az egyedül élő, az 
elhagyott, a zátonyra került em
ber, a beteg, a haldokló -  ők vala
mennyien tudnának arról beszélni, 
hogy milyen űr támad bennük, 
amikor a különböző javak, pénz,

tehetség haszontalanná válnak 
számukra. Thrtalmatlanná és célta
lanná lesz az élet, ha a testi erő el
apad, a szellemi rugalmasság el
vesz; akiket szerettünk, azok elfor
dulnak; betegség és öregség levesz 
a lábunkról. A földi kincsekkel 
nem tudunk már mit kezdeni.

Jézus két példázata ekörül fo
rog: a mennyek országa, Isten 
uralma azt szerzi meg nekünk, 
amit soha el nem veszíthetünk. 
Olyan kincset ád, amelynek révén 
az élet minden csalódása ellenére 
sem vagyunk csalódottak, s életünk 
értelmet, tartalmat, célt nyer.

Jézus nem azt mondja, hogy Is
ten uralma szegénységet követel, 
meg böjtölést a szó tágabb értel
mében. O nem böjtölt. Életöröm
re hívta tanítványait is. A kereszté
nyek szíve vidám lehet és legyen. 
Jézus megnyitja az emberek sze- 

umét az igazán-mafadandó-kincSdá1 
tására, amelyre törekednünk kell, 

1'anélkül, hogy elffariyagőInáhK' a 
mindennapi élet feladatait és köte
lességeit. A keresztények ennek a 
világnak az emberei. De rejtetten 
szívükben hordozzák ama kincset, 
mely meghatározza gondolkozásu
kat, beszédüket és cselekedetüket.

Közli: Veöreös Imre

A Szarvas -  Ótemplomi Evangélikus Egyházközség egyhangúlag 
megválasztott úí lelkészét

Kondor Pétert
1996. augusztus 10-én, szombaton 15 órakor 

iktatja hivatalába ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében
Ribár János esperes

Erre az ünnepi alkalomra szeretettel meghívjuk és váijuk!
A SZARVAS ÓTEMPLOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

ELNÖKSÉGE ÉS PRESBITÉRIUMA

Rövid hírek a Szeretetszolgálatról

•  ADOMÁNYOK, SEGÉLYAKCIÓK

Május végén a Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat miskolci Szociális Központja 235 mázsa étkezé
si burgonyát osztott szét általános iskolába járó gyer
mekek családjai között, a Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületének és más egyesületek tagjai, valamint ál
lami gondozott és beteg gyermekek részére. Az ado
mányt a budapesti ATEK Kft. kínálta fel és adta a 
Szeretetszolgálatnak.

Szintén május folyamán érkezett az a német ado
mány, amely egyebek mellett pudingkészítményeket 
is tartalmazott. Dunavarsányban és közelében már 
korábban is több alkalommal szervezett a Szeretet
szolgálat kedvezményes ruhaakciókat. A Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat ez alkalommal 1600 
darab pudingkészítményt osztott szét a dunavarsányi

óvoda és általános iskola gyermekei részére, 200 da
rabot a helyi cserkészcsapat kapott. A fennmaradó 
mennyiséget a Szeretetszolgálat Erőspusztán műkö
dő Menekülteket Befogadó Átmeneti Otthonában el
helyezett gyermekek kapták.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
szeretettel várja és fogadja 

cégek természetbeni adományait, 
amelyek budapesti, miskolci, debreceni 

és erőspusztai intézményei 
segélyező céljaira használ fel.

A cégek adományaik után alapítványi 
kedvezményt vehetnek igénybe.

•  VENDÉGEK, ÖNKÉNTESEK

A menekülteket befogadó erőspusztai átmeneti otthon 
adakozók támogató segítségével működik

Június elején az Aktion Sühnezeichen Friedens
dienste (németországi békeszervezet) ajánlásával két 
hetet töltött a Szeretetszolgálat erőspusztai mene
kültotthonában egy berlini házaspár. Önkéntesként 
jelentkeztek, hogy az otthonban elhelyezett gyerme
kek és felnőttek részére nyelvoktatást, sportrendezvé
nyeket szervezzenek, ezzel is könnyítsék és színesít
sék a menekültek életét. A tizennégy nap alatt az ott
hon gyermekei által készített makettekből építették 
fel a „Béke Városát”, ahol gondolatban már mind
annyiunk reménysége szerint újra együtt élhetnek 
szerbek, bosnyákok és horvátok.

A Szeretetszolgálat jövőre is visszavárja a kedves és 
igen tevékeny házaspárt, akárcsak a két héten át a 
szociális munkában segítséget nyújtó ifjúsági táboro- 
zókat. Ők is a fenti szervezettől érkeznek Erőspusz-

A z erdélyi evangélikusok 75 éves megemlékezése többnapos együttlét volt. 
A z előző számunkban leírt események után, hétfőn délután m i l l e c e n -  
t e n á r i u m i  m e g e m l é k e z é s t  tartottak A z ünnepi közgyűlés után 
közös ebéd volt a Teológiai Intézetben, majd onnan az egész gyülekezet 
visszajött a templomba, ahol ez az ünnepség lezajlott.

Evangélikus Élet 1996. augusztus 4.

A MILLECENTENÁRIUM JEGYÉBEN

Mózes Árpád püspök megnyitó 
áhítatához a 90. zsoltárt olvasta fel 
és arról szólt, hogy ahogyan Mózes 
imádkozott népéért, ezt tesszük mi 
is. 1100 éve ideérkezett népünkért 
imádkozunk. Igehirdetése re
ménységet és bizodalmát tükrö
zött, amikor kiemelte a 13-15. ver
sek üzenetét: Fordulj hozzánk 
Uram... Áraszd ránk kegyelme
det. .. és örvendeztess meg bennün
ket...

Az ünnepség előadója dr. Je
szenszky Géza történész professzor 
volt, aki előadása címében már így 
párosított: lyA hetvenöt év és az 
ezerszáz. ” Örömmel vállalta az elő
adást, mert maga is erdélyi szüle
tésű és evangélikus papi család le
származottja, így „otthon” érezte 
magát e közösségben és e témá
ban.

„1996 a magyar évfordulók éve -  
kezdte előadását. -  Idén ünnepel
jü k  a Kárpát-medencébe költözé
sünk 1100. és az 1956-os, világtörté
nelmet csináló magyar forradalom 
40. évfordulóját. De itt Erdélyben 
arról is megemlékezünk, hogy 75 éve 
alakultak önálló egyházakká azok a 
magyar protestáns gyülekezetek, 
amelyek a trianoni békeszerződés 
következtében elválni kényszerültek 
az anyaországban maradt hittestvé- 
reiktől Ezek az évfordulók indokol
ják, hogy vegyük számba azokat a 
tanulságokat és feladatokat, amik e 
történelmi események kapcsán 
elénk tárulnak ”

A hosszabb előadásból néhány 
fontosabb gondolatot emelünk ki.

„Történelemtanárként alakult ki 
bennem a meggyőződés, amit az el
múlt évek politikai eseményei csak 
megerősítettek hogy ha a magyarok 
mai nemzedéke jobban ismémé sa
já t történelmét, akkor nemcsak elő
dei teljesítményét becsülné többre, 
nemcsak saját helyzetét értené meg 
jobban, de jobb esélyekkel bocsát
kozna bele a létharc mai és közvet
lenül előttünk álló formáiba... Ezt 
az önvédelmi harcot nem lehet kizá
rólag a történészekre hagyni. Min
denkinek kijut a maga része ebből, 
de kivált a kisebbségbe került nem
zetrészek tagjainak...

Árpád vezér jól választott, amikor 
népét a árpátok karéja által körbe
font medencében, ebben az ideális 
természeti•> keretben-^-telepítette le, 
ahol az időjárási szélsőségektől és a 
külső hódítóktól viszonylag védve, a 
termékeny föld és bőséges, tiszta víz,

az ásványokban gazdag hegyek az itt 
letelepedettek munkája révén egy vi
rágzó, gazdag állam létrehozását tet
ték lehetővé...

A  magyar nemzet fennmaradásá
nak, sikereinek okait vizsgálva azt is 
ki kell emelni, hogy már a honfogla
lást megelőzően „befogadó nem
zet” voltunk így csatlakoztak hoz
zánk a kabarok, majd besenyő cso
portok, István és utódai alatt pedig 
megindult a mai kifejezéssel „fejlett 
nyugati technológiát” hozó németek 
és olaszok beáramlása, miközben a

szükségszerűségéről szólt: „Meg
győződésem, hogy a legtöbb eséllyel 
az európai integráció mentheti meg 
a ma már nyolc európai országban, 
szétszabdalva élő magyar nemzet ki
sebbségként más országokhoz került 
részeit a beolvadás vagy az elmene
külés egyformán elfogadhatatlan al
ternatívájától. ”

Az est műsorát művészi szavala
tok és kórusművek, orgonaszámok 
egészítették ki. Albert Júlia szín- 
művésznő Reményik-verseket, Pé- 
terfi Lajos nagyváradi magyar szín
művész Dsida Jenő: Psalmus Hun- 
garicus-át meggyőző erővel és át
éléssel adta át hallgatóságának. A 
teológusok kórusa Kodály: Jézus 
és a kufárok, valamint András 
Béla: 80. genfi zsoltárát mutatta

Kárpát-medence gyér szláv népessé
gének többsége is beolvadt a ma
gyarságba. A ki azonban akarta, az 
megőrizhette saját nyelvét, szokása
it, sőt előjogokat és autonómiát ka
pott; ez nemcsak az erdélyi szászok 
és a felvidéki cipszerek esetében tör
tént meg de a mai szlovákok őseit 
sem akarta senki megfosztani saját 
dialektusuktól. ”

A továbbiakban a magyar állam 
külső létfeltételének, a független
ségnek megőrzését mutatta be pél
dákon, valamint azt, hogy a törté
nelmünkben bekövetkezett tragi
kumokat mindig megelőzte vala
milyen siker. A mai tájékoztatás és 
félretájékoztatás idején érdemes 
megszívlelni tanácsát: „mivel nem 
a történész szakmától, hanem a po
litikusoktól indulnak ki az, ál-törté
neti viták, a politika feladata ezek 
kiiktatása a napi feszültségkeltés - 
tárházából ”

Végül az európai integrációs fo
lyamatba való bekapcsolódás

be. Kovács László Attila professzor 
pedig Liszt, Kodály és Hidas Fri
gyes művekkel emelte az ünnepség 
áhítatát.

Ezen az estén is hangoztak el 
köszöntések. Dr. Csiha Kálmán ko
lozsvári református püspök a 75. 
zsoltár alapján szólt. Táborszky 
László esperes a „szomszéd egy
házmegye”  nevében a közös prog
ramokat, konferenciákat említette 
és lKor 15,58 versével fejezte ki, 
„munkátok nem hiábavaló az Úr
ban”. Dr. Kötő József az RMDSZ 
alelnöke és Patrubány Miklós a 
Magyarok Világszövetsége erdélyi 
vezetője is kifejezte köszöntésé
ben együttérzését.

Az erdélyi evangélikus egyház 
arról adott bizonyságot ez ünnepi 
napokon,, hogy őrzi evangéliumi 
hitét, szereti egyházát és .őrzi ma
gyar identitását^'gőg és hivalkodás 
nélkül, Isten kezéből elfogadva és 
kezében jó helyen tudva sorsát, jö
vőjét. Tóth-Szöllős Mihály

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

Lehetőségek és veszélyek
Lapunkban néhány hete olvashatunk a nyaralással és 

a pihenéssel kapcsolatos cikkekről. Ennek a cikksoro
zatnak a címében nem csupán a felszólítás szólal meg, 
hanem a kérdés is: Nyaraljunk? A nyaralással kapcsola
tos lehetőségek és veszélyek két csoportra oszthatók: 

Egyrészt, amikor nem használjuk ki a lehetőséget, 
és nem megyünk nyaralni! Nem érezzük szükségét 
annak, hogy kiszakadjunk a megszokott környeze
tünkből. A városban élő emberek fontosabbnak érzik

tára, immár negyedik alkalommal nyújtanak két hé
ten át segítséget a szociális munkában.

Júniusban háromnapos budapesti tartózkodása so
rán a berlini Evangelisches Johannesstift Berlin (pro
testáns egyházi szeretetszolgálati alapítvány) 45 tagú 
csoportja egésznapos látogatás keretében ismerkedett 
meg a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munká
jával. A csoport a Tbrbina utcai és a soroksári szociális 
központokat, az erőspusztai menekültotthont tekintet
te meg, valamint a munkatársakkal beszélgetve, mé
lyebb ismereteket is kaptak a szeretetszolgálati munka 
mindennapjairól és feladatairól. A hasonló munkate
rületeken dolgozó német kollégák elismerésüknek és 
őszinte nagyrabecsülésüknek adtak hangot, látva és 
hallva a helyszínen folyó szolgálatokat. A Johannesstift 
munkatársai a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
szervezésében, és referense kíséretében meglátogatták 
a hűvösvölgyi „Sarepta” evangélikus szeretetotthont, 
ahol Csizmazia Sándor lelkész igazgató tájékoztatta a 
vendégeket, és Dunaalmáson a Református Szeretet
otthont, ahol Szabó Istvánná igazgatónő állt a látogatók 
rendelkezésére. Az intézményekben folyó munka mély 
benyomást és elismerést váltott ki a nehézségeket is 
alaposan is ismerő berlini kollégák részéről.

•  ELŐADÁS

Lehel László lelkész, a Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat igazgatója a kecskeméti Ökumenikus 
Nyári Egyetemi Thnács felkérésére előadás keretében 
mutatta be a hallgatóknak a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálatot. A „Mit tesznek az egyházak a sze
gényekért, az elesettekért az ezredfordulón” címmel 
megtartott rendezvényen a Szeretetszolgálat három 
fő munkaterülete közül a hazánkban végzett szociális 
munkát ismertette, amely elsősorban a Szeretetszol
gálat budapesti, miskolci és debreceni Szociális Köz
pontjaiban folyik, kiemelten szociális tanácsadással és 
munkaközvetítéssel igyekszik a veszélyeztetett társa
dalmi rétegek végleges leszakadását megelőzni.

ezt a kikapcsolódást, mint a falvakban élők, hiszen ők 
nem érzik bezárva magukat a négy fal közé. A nyara
lásnak és a kikapcsolódásnak nem az a lényege, hogy 
többet tartózkodjunk a szabad levegőn, hanem az, 
hogy félre tudjuk tenni azokat a feladatokat, amelyek 
egész évben a munkánk során lekötnek bennünket! 
Időt kell szakítanunk egymásra! A mai emberek sok 
mindent tudnak ajándékozni a másiknak, de az időt 
féltik a legjobban! Pedig, ha nincs időnk egymásra, 
akkor mindenféle kapcsolat veszélyben van. Akár há
zastársi, családi, baráti, munkatársi vagy éppen gyüle
kezeti kapcsolatról legyen szó. Olyan munkákkal 
vesszük körül magunkat, amelyek állandó lekötöttsé
get igényelnek. Akkor joggal érezhetjük, hogy pótol
hatatlanok vagyunk. Jó lenne ezt a pótolhatatlanságot 
érezni a közösségi életünkben is! Akkor nem lesz kér
dés többé, hogy: Nyaraljunk?

A nyaralás anyagi és családi oldalát tekintve, veszé
lyes lehet, ha csak a gyermeket küldik el nyaralni, hi
vatkozván a drágaságra. Meg kell találni azt a módot, 
amikor az egész család együtt van, még ha rövidebb 
időre mennek is el.

A lehetőségek és veszélyek másik nagy csoportja, 
amikor elmegyünk nyaralni, de a testi felüdülés nem 
jár lelki felüdüléssel. Szellemi és lelki életünknek is 
szüksége van kikapcsolódásra. Tálán túl messze van, 
esetleg nincs is templom a környéken. Esetleg úgy ér
zem, hogy a kikapcsolódás a gyülekezetben való éle
temre is érvényes! Egyébként a tapasztalat azt mutat
ja, hogy a nyári hónapokban megcsappan az istentisz
teleteken résztvevők száma, és nem a gyülekezetben 
történő tömeges elutazások és nyaralások miatt! So
kak szerint a nyár az istentisztelettől való kikapcsoló
dás ideje is!?

Lehet még beszélni a veszélyeknél arról, ha valaki 
kiszakad a megszokott otthoni környezetéből, akkor a 
természetes kontrollt is elveszíti. A szociális kötöttsé
gek feloldódnak, mondván: Úgysem ismer itt senki! 
Bátrabban lehet olyan dolgokat tenni, amelyeket ott
hon nem szabad, mert: Mit szólnának hozzá! Valóban 
másoknak kell lennünk, ha nyaralunk?

Minden lehetőség veszélyeket is tartogat, de fel le
het fedezni, és be lehet tölteni Isten rendelését még a 
vakációban is. A pihenést, a közösségápolást, az egy
másra szánt időt, a lelki felüdülést és a szeretetet. 
Használjuk ki bátran a lehetőségeket!

Menyes Gyula

I )
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------- NAPRÓL NAPRA
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és aki

re sokat bíztak, attól sokat kérnek számon. Lk 
12,48.
VASÁRNAP Ha az Úr ront le valamit, nem építik 

fel, ha bezár valakit, nem engedik ki. Jób 12,14 (Mt 
25,14-30; Fii 3,7-14; Zsolt 142). A rombolás mindig 
a hatalmasok kiváltsága volt, eltekintve az alattom- 
ban működőktől. Az Úr akkor ítélkezik valami fe
lett, ha bűn van benne. Ezért, ha Isten keresztezi 
szándékainkat, fogadjuk mindig belenyugvással és 
békességgel. Kéijük Isten Szent Lelkét, hogy ne is 
akarjunk olyat, ami az Ő haragját vívja ki ellenünk. 
Ez az ige ugyanakkor reménységgel is eltölt, hogy 
Isten nem engedi a gonoszt vég nélkül működni.
HÉTFŐ Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy meg

tanuljam rendelkezéseidet. Zsolt 119,71 (lP t 5,6; 
Préd 9,13-18; Mk 5,35-43). Jó lenne tudni, hogy 
azok közül, akik e zsoltár megírásának idejében él
tek, hányán gondolkodtak ugyanígy. Valószínű, 
hogy nem mindenki. Jó, biztosan többen, mint ma. 
Valahol mindig megkapó dolog az, ha egy embert a 
váratlan csapás önvizsgálatra késztet. Ez a megtérés 
kezdete, amikor már nem az a fontos, hogy mi az én 
érdekem, hanem az, hogy Isten mit akar tenni ve
lem.
KEDD Hűségetek csak olyan mint a reggeli felhő, 

vagy mint a korán tűnő harmat. Móz 6,4 (ÍJn 4,10; 
Péld 8,12-21; Mk 6,1-6). Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy lenézzük azokat, akik nem kitartóak, nem hű
ségesek valamely eszme, vagy ember oldalán. Köz
ben pedig elfelejtjük, hogy a mi hűségünk, kitartá
sunk is milyen gyönge Isten iránt. A szánkkal még 
megvalljuk Őt, de cselekedeteink sokszor másról ta
núskodnak. Tanuljuk meg úgy élni az életünket, 
hogy a legnagyobb csapásban is Isten akaratát lás
suk, aki azt akarja, hogy parancsolatait megtartsuk.
SZERDA Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyö

rüljön rajtad! 4Móz 6,25 (lKor 1,4; Lk 16,10-13;

Mk 6,7-13). Az Ároni áldás évezredek óta Isten kö
zelségét hozza felénk. Az Úr arcának ragyogása az 
Ő szeretetét jelenti. Egyben pedig bátorítást is, hogy 
velünk marad mindenkor. Az emberek egymásközti 
kapcsolatában is nagy szerepe van annak, hogy ki 
milyen arccal tekint a másikra. Derűs tekintettel le
gyünk Isten követei ebben a sokszor lehangolódott 
világban!
CSÜTÖRTÖK Szántsatok fel új szántóföldeket, ne 

vessetek tövisek közé! Jer 4,3 (Mk 2,14; Ez 3,17-19; 
Mk 6,14-29). Az új elkezdése mindig nehéz volt. 
Ami abban az időben az új szántóföld volt, azt ma a 
talajfertőtlenítés, még súlyosabb esetben a földcsere 
jelenti. Az emberek életébe azonban nem lehet 
ilyen durván beavatkozni. Mindenkinek magának 
kell tudni, hogy mit kell elhagynia életéből, hogy Is
ten útjának követői közé tartozhasson.
PÉNTEK Megitatta a szomjazókat, és jóltartotta az 

éhezőket. Zsolt 107,9 (lKor 1,6-7; Jer 1,11-19; Mk 
6,30-44). A mai nemzedék fel sem tudja fogni, mit 
jelentett annak idején a szomjúság és az éhség. Az 
ilyen esetben való segítség az önvédelem eszközei
hez tartozott, mert bárki kerülhetett hasonló hely
zetbe. Isten szeretetének az adja a különös nagysá
gát, hogy teljesen önzetlenül teszi ezt mindenkivel, 
kivétel nélkül. Mi is bízhatunk benne, hogy nem ma
radunk magunkra a nehézségben.
SZOMBAT Amikor Jákob felébredt álmából ezt 

mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én 
nem tudtam. lMóz 28,16 (Lk 24,30-31; Mt 7,24—27; 
Mk 6,45-56). Sokszor nem vesszük észre Isten kö
zelségét, aki a legváratlanabb dolgokkal tesz próbá
ra bennünket. Ha jobban figyelnénk erre, akkor ta
lán könnyebben megértenénk. Sokszor az is elég, ha 
megtartjuk az Úr szavát: „ahol ketten, vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük" 
Mt 18,20.

Koháry Ferenc

Járjatok szeretetben, 
ahogyan K risztus is szeretett titeket

E f 5,2/a

A szeretet kérdésénél jó, ha újra 
és újra megállunk. Csendben, 
konkrétan a személyes akcióink
ban vizsgálódva. Mekkora a súlya 
ennek a rendkívüli szeretetnek, az 
agapénak?? Mennyire jellemzi 
egész valónkat ez a „különb út”? 
„.. .Ahogyan a Krisztus is szeretett ti
teket és önmagát adta értünk. ”

Ez az önmagát adó krisztusi sze
retet vizsgálódásunk során persze 
bűneinket, sötét ügyeinket hozza 
elő elsőként. Tovább sodor azon
ban ereje a bűnbánatból a bűnbo
csánatig, az élő Krisztussal megva
lósuló kapcsolat öröméig. így az 
Isten felé felizzó, hosszú távú sze
retet -  ha az valóban szeretet -  
gyakorlati életünkben is gyakorlati 
erő és öröm. Testvéreink, társaink 
felé koncepciókban, tettekben, 
szervezésekben, folyamatokban 
érvényesülő, különleges valami ez. 
„Járjatok szeretetben!” Életünk te
rületein teremtsünk rendszeresen 
megvalósuló lehetőségeket ehhez 
az úthoz.

Alapjellegzetessége a mély sze
retetnek a megbocsátani-tudás. 
Tulajdonképpen ez a kérdés még 
bűneink vizsgálatához tartozik. A 
Miatyánkban ugyanis saját bűne
ink bocsánatával radikálisan 
összekapcsolva kerül elő. A na
ponkénti hiteles miatyánk-imád- 
kozásainknak, majd a szeretetért 
mondott könyörgéseinknek egyik

erős mérlege, hogy van-e akár 
csak egyetlen ember, akinek nem 
tudtunk szívből megbocsátani. 
„Ha pedig nem bocsáttok meg az 
embereknek, Atyátok sem bocsátja 
meg a ti vétkeiteket." Szeretetben 
indulnunk csak valamennyi meg- 
bocsátási problémánk lezárásával 
lehet.

Gyakran hozza elő ez a lezárás 
ellenségeinket, rossz szándékú, sőt 
gyűlöletben forrongó kapcsolata
inkat. Istenem, adj tieidnek őszin
te szeretetből születő imádságokat 
azokért, akik üldözik őket. Ne 
csak azok felé forduljanak aktív jó
szándékkal, akik őket szeretik.

Néha ezek az „ügyeink” egészen 
szűk köreinkben, rokonaink kö
zött, gyülekezetünkben, egyházi 
kapcsolatainkban sürgetik küzdel
meinket. Többször teremt testi
lelki feladatot azonban a széle
sebb, a hivatali, a társadalmi, a 
nemzeti, esetleg a faji kérdéseink, 
feladataink területén. Kinek-kinek 
saját személyisége szerint. Tényle
ges szeretetre van mindenképpen 
szükségünk az utcára kerültek, az 
intézetekben sínylődök, a cigá
nyok, a zsidók, a más kontinensen 
született bevándorlók, a környező, 
sokszor izgalmat okozó népek -  
mindegyikünknek saját személyé
re szabottan - , a nehéz emberek 
felé is. Krisztusi, áldozatkész, nem 
mondvacsinált szeretetre!

De aztán mozduljunk! „Járja
tok!” -  mondja igénk. A szeretet 
eleven, tevőleges valóság. A kö
zelmúltban gyülekezetünkbe „be
üzent” egy katolikus asszonytest
vér, hogy ő támogat egy -  a terüle
tünkön nagyon nehezen élő -  ma
gános evangélikus nőt. Szeretettel 
kérte, hogy vállaljunk mi is a te
hertől. Ma is öröm jár át, ahogyan 
visszagondolhatok a kialakult 
csendes szervezésre, az eléggé 
hosszan tartó ellátásra, testi-lelki 
szolgálatra. Egyik testvérünk irá
nyításával egy kis csoport rendsze
res, összehangolt, imadságos mun
kával egészen a temetésig elkísérte 
az így rájuk bízottat.

Tudom, más gyülekezetekben is 
vannak hasonló, sőt még szélesebb 
körű szervezések, szeretetszolgá
latok, de evangélikus egyházunkra 
sajnos nem jellemző ez! Emleget
jük az első századok keresztényei
ről a pogányok ámulatát, hogy 
„ezek szeretik egymást”! Istenünk 
különös ajándéka lenne, ha eddig 
juthatnánk. Még nagyobb ajándé
ka lenne azonban, ha folytatódhat
na is az idézett mondat: „...de 
nemcsak egymást, hanem a külső
ket, sőt ellenségeiket is szeretik. ”

A  „járjatok szeretetben” felszólí
táshoz is sokat üzen a szeretet 
himnusza a korinthusiakhoz írt el
ső levélből. Értékes kincs ezt a 
„különb utat” gyakran, rendszere
sen elolvasnunk, megtanulnunk és 
üzenetét követnünk. Legyen való
ság számunkra: „...a legnagyobb a 
szeretet. ”

Itt ideig! Ott örökké!
Koczor Miklós

„TERRA SACRA” zarándokút a Szentföldre
Az Ökumenikus Tanulmányi 

Központ ebben az évben még egy 
zarándokutat tervez a Szentföld
re: 1996. október 22-29. között

A zarándokút JafTán kezdődik 
és Galileában folytatódik. Neta- 
nyai szállás után Caesareában a 
római vízvezeték, színház és csá
szárszobrok, Haifán a Karmel he
gyi kolostor és a Bahai szentély, 
majd Akkón Jazar pasa mecsetje, 
a keresztesek föld alatti vára és a 
karavánszeráj. Szállás egy szép 
kibbucban. A Tábor-hegy, Názá- 
ret, Kána, a Boldogmondások és a 
Kenyérszaporítás hegye után Ka- 
pemaum és Tiberiás megtekintése 
a Galileai-tenger partján, és Yor- 
danit, a keresztelőhely.

Utazás délre: Beth-Alfa mozaik
jai, Beth-Sheán római város és Je
rikó megtekintése után utazás 
függővasúttal Massadára, fürdés 
a Holt-tengerben, majd a qumráni 
esszénus telep meglátogatása.

Jeruzsálemben az Olajfák he
gye, Miatyánk templom, Dominus 
flevit, Getsemáné kert, Nemzetek 
temploma, Mária síija, Elárulás 
barlangja az általunk odavitt ma
gyar kereszttel, Bethesda-tó, Via 
Dolorosa, Szentsír-templom, Gol

gota, Cardo, Dávid sírja, Utolsó 
vacsora terme, Dormitio (Mária 
elszenderülésének temploma ma
gyar oltárral), Siratófal (bár- 
micva avatás), Szikladóm, El-Ak- 
sza mecset, a Kneszet (Parla
ment), Menóra, Yad Vashem, a 
zsidó mártírok emlékhelye, Ain 
Karem, Keresztelő János szülőhe
lye, Betlehem, a születés templo
ma.

Tehát minden ismertebb látni
valót megtekintünk. Ha a csoport 
mozgékony, még többet is a felso
roltnál. A 110 ezer Ft-os részvételi 
árban minden költség (repülőjegy, 
repülőtéri illeték, biztosítás, két
ágyas, fürdőszobás szállás, reggel 
svédasztal, este meleg vacsora, 
légkondicionált busszal szállítás 
és mindenhová a belépés) benne 
van. Mivel minden kiadást dollár
ban kell fizetnünk, a forint időkö
zi romlását októberben kénytele
nek leszünk hozzászámolni.

Jelentkezni lehet az Ökumeni
kus Tanulmányi Központban sze
mélyesen, levélben vagy telefonon 
(1114 Bp., Bocskai út 15. Hl. 3. 
Tel.: 166-4790), illetve dr. Bajusz 
Ferenc ny. teológiai professzor te
lefonján: 287-3086.

FELHÍVÁS!
A Fővárosi Önkormányzat Szent 

János Kórház intenzív osztályának 
sürgősen szüksége van egy DECUBI
TUS matracos ágyra, mely többszáz
ezer forint Mi, a Magyar Történelmi 
Vallások Egyetemes Hittudomány-ku- 
tató Ihnintézet Alapítványa is több ki
adványunk teljes bevételével szeret
nénk elősegíteni beszerzését (többek 
között több filozófia-, vallás-, egyház- 
és dogmatörténet, erkölcs-, hit- és 
szentírástudományi stb. egyetemi jegy
zettel, valamint szentírás-magyarázati 
középiskolai segédkönyvünkkel).

Kéijük mindazon hivatalok, vállal
kozók, testületek és magánszemélyek 
pénzbeli támogatását, akik szívükön 
hordozzák ezen intézmény nehéz hely
zetét. Pénzbeli adományaikat az Egye
temes Hittudomány-kutató Intézet 
Alapítványának címezve az OTP és 
Kereskedelmi Bank RT. Budapest I. 
kér. fiókba (Alagút utca 3. sz.) 
11701004-20177418 számlaszámúnk
ra küldeni szíveskedjenek. Minden be
folyt összegről köszönőlevelet és igazo
lást adunk, mely esetleges APEH- 
visszaigénylésre felhasználható. Az 
egyetemi gépelt jegyzetek és iskolai se
gédkönyv egy előzetes levél, ill. telefon
bejelentés és időpont-egyeztetés után 
megvásárolhatók: Csontos Jenő ala
pítványi képviselő címén: 1124 Buda
pest (XII.), Koszta József u. 34. II/9. 
Telefon: 319-0798

A VASÁRNAP IGEJE
KÖZELEBB HOZZÁD!
Lk 8,19-21

Sokakat izgat az a kérdés, hogy 
ki állt legközelebb Jézushoz földi 
működése során. A bibliai elbeszé
lések azonban nem térnek ki kü
lön Jézus személyes kapcsolataira. 
Művészek és írók, legújabban 
szenzációhajhászó filmesek kény
telenek a saját fantáziájukra tá
maszkodni és önkényesen kivá
lasztani egy-egy személyt az Úr 
környezetéből, aki szerintük iga
zán közel kerülhetett hozzá. Per
sze logikus lenne, hogy Jézus any
ját és testvéreit elsőként említsük 
a sorban. Azonban meglepő mó
don mind a négy evangélista tudó
sítása szerint a rokonok Jézus mű
ködését bizalmatlanul szemlélték, 
és csak később, húsvét után csatla
koztak a születő egyházhoz és let
tek annak oszlopos tagjai. Mai 
igénk is ezt a különállást demonst
rálja. Jézus elzárkózik az őt látni 
kívánó rokonoktól és a vér szerinti 
kapcsolat elé helyezi az Istennek 
való engedelmességet: „Az én 
anyám és az én testvéreim azok, 
akik Isten igéjét hallgatják és cselek
szik. ” Lk 8,21 (Ez a szöveg szó sze
rinti fordítása.)

Milyen kudarcot jelenthetett a 
családtagok számára Jézus elutasí
tó ma""iirtása! Hiszen Jézus nem 
vállalta őket a nyilvánosság előtt! 
Nyilván nem ez volt az első eset. 
Hiszen János evangéliuma már Jé
zus működésének kezdetén arról 
számol be, hogy fia elutasítja any
ja, Mária kérését a kánai 
mennyegzőn. Úgy tűnik az evangé
liumokból, hogy Jézus hozzátarto
zói meg nem értéssel, sőt megüt
közéssel szemlélték működését. 
Érdemes belegondolni, hogy mi
lyen nehéz lehetett így, bátorító, 
segítő családi háttér nélkül teljesí
teni a küldetést. A keresztút végé
re érve, még az addig hűséges ta
nítványok is megbotránkoztak 
benne és elhagyták. Valóban telje
sen magányosan, senki által meg 
nem értve kellett Jézusnak végig
szenvednie haláltusáját. Jézus 
azonban ezt is vállalta értünk.

Jézus mégsem tekinthető magá
nyos hősnek. Életével és igehirde
tésével éppenséggel új közösségre 
hívta az emberiséget Istennel. A 
hagyományos családi kötődések 
mellett egy új lelki családot terem
tő kapocsról beszél, amely tartó- 
sabb a földi, vérségi kötelékeknél 
és nem kizárólagos. Nem kevesek 
kiváltsága, nem zárt közösség, ha
nem mindenkinek felkínált lehető

ség! Mi is tagjai lehetünk Jézus 
családjának! Ez pedig a mai vasár
napon nekünk szóló örömhír! Mi 
is, akik kortan és időben olyan 
messze vagyunk már az őskeresz- 
tyénség világától, egészen közel 
kerülhetünk Jézushoz. Nem kell 
hozzá fáradságos zarándoklatot 
tennünk, sem tanulmányokat foly
tatnunk, csupán be kell ülni a 
templomba és hallgatni kell a 
hangzó igét. Engedni, hogy az át
melegítse szívünket, lelkünket, 
bűnbánatra indítson, és Isten sze
retetének felismerésére.
, Egészen közel úgy kerülünk az 

Úrhoz, ha hazatérve otthonunkba, 
Isten szerinti életre törekszünk. 
Az ige megtartása nem jelent mást 
a magvető példázata szerint (ami 
pár verssel előzi meg mai igénket), 
mint hogy másképpen élünk, mint 
a világ. Nem csak vasárnapi ke
resztyének vagyunk, hanem en
gedjük, hogy életünkben termést 
hozzon az ige és befolyással legyen 
döntéseinkre is. Dietrich Bonhoef- 
fer szerint az a hit igazi, amelyhez 
szorosan hozzátartozik az enge
delmesség, a krisztuskövetés, a 
szenvedés vállalása is. Óriási lehe
tőség tehát az, amit Jézus felkínál 
ma nekünk, hogy testvéreinek te
kint minket. Ugyanakkor ítéletet is 
jelent. Valóban mindig követte hi
tünket a cselekedet, az Isten törvé
nyének megtartása az erkölcsi kér
désekben, munkamorálunkban, 
életvezetésünkben is? Vagy csak 
azzal ámítottuk magunkat, hogy Is
ten gyermekei vagyunk, holott 
eszünk ágába sem jutott vállalni 
annak erkölcsi következményeit a 
hétköznapok világában, családunk
ban, környezetünkben. Vigyáz
zunk, nehogy egyszer Jézus minket 
is elutasítson azzal, hogy nem is
mer minket, mivel csupán hallga
tói, de nem cselekvői voltunk sza
vának. Ámen. Gerőfi Gyuláné

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, köszönjük, hogy szavaiddal 

magadhoz vonzol minket. Köszönjük, 
hogy bűneink és nyomorúságunk elle
nére testvéreidnek nevezel minket. 
Add, hogy mi se szégyelljünk Téged 
mások előtt és, életünk ne hazudtolja 
meg hitünket. Ámen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

augusztus 3. szombat: Missziótörténet 
augusztus 4. vasárnap: A gabona

mag titka -  Gémes István áhítata 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 

19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. augusztus 4.

I. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; H. Modori u. 6. de. fél 
10 Balicza Iván; Pesthidegkút, JL Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, IH. Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János: Csillaghegy, IH. Mátyás kir. u. 31. de. 
10 • Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. 
Bálint László; Újpest, IV. Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Szabó István; V. Deák tér,4. de. 
9 (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter; du. 6. Zászkaliczky Pé
ter; VII. Városligeti fasor 17. de. 11. Muntag 
Andomé; du. 6. Muntag Andorné, VIII. 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; Vffl. Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fa- 
biny 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. Thmásy Thmásné; Kelenföld, XI. Bocs
kai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 
11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. dr. Szé- 
chey Béla; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. dr. 
Széchey Béla; Budagyöngye, XD. Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, 
x n . Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Thkács Józ
sef; de. 11. (úrv.) Thkács József; du. fél 7. 
Kézdy Pál; Xffl. Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György; XIII. Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Thmásy Thmásné; XIV. Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely,
XV. Templom tér de. 10. dr. Rafael József; 
Rákospalota, XV. Régi Fóti út 73. (nagy
templom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákos
szentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. dr. Kar
ner Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. 
de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI. Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVU. Tessedik tér de. 9. (úrv.) 
dr. Kósa László; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 
146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresz
túr, XVU. Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa 
László; Rákosliget, XVU. Gázon Gy. u. de. 
11. Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, 
XVffl. Kossuth tér 3. de. 10. Misura Tibor; 
Pestszentimre, XVffl. Rákóczi út 8. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Misura Tibor; 
Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, XIX. Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX. Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI. 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre-, Buda
fok, XXH. Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá
bor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor; Törökbálint (ref. templom) du. 3. 
Solymár Gábor.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Balatonakali: de. fél 10; Balatonalmádi: 
(Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4; Balatonboglán (ref. 
templom) de. 9; Balatonfenyves: (ref. temp
lom) du. 6; BalatonfSred: (ref. fehér temp
lom) du. 6; Balatonlelle: (ref. templom) de. 
fél 11; Balatonszárszó: de. 12 (német); Fel- 
sődörgicse: de. 11; Hévíz: de. 10; Keszthely: 
(ref. templom) de. fél 12; Mencshely: de. 11; 
Nemesleányfalu: du. 2; Siófok: de. fél 10 
(német); de. 11 (magyar); Szentantalfa: de. 
10; Zamárdi: (Aradi u.) du. 4; Zánka: de. 9.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 9. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltárt igéje: 2Thessz 3,3-5; az igehirde
tés alapigéje: Lk 8,19-21.

HAZAI ESEMÉNYEK
A Magyar Börtönpasztorációs Tár

saság ímatémája augusztus 4-én este: 
Imádkozzunk az elszegényedő családo
kért és azért, hogy az egyre szűkülő, 
beszűkülő anyagi lehetőségekkel 
együtt az erkölcsi értékrendjük ne 
csökkenjen.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén augusztus 11-én du. 4 
órakor a pesthidegkúti református 
templomban (II., Hidegkúti út 64.) 
„Magyar misszionáriusok az albánok 
között” címmel tart előadást Fekete 
Imre a misszió vezetője.

Az Evangélikus Rádiómisszió ÚJ 
KAZETTÁI:

„ÉLŐ VÍZCSEPPEK...” -  hat ige
meditáció zenével, énekkel

„MENJETEK EL!” -  a piliscsabai 
missziói konferencia összefoglalója 
2x45 percben

A kazettákért csak adományokat fo
gadunk el!

Megrendelhető: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19. Tel./fax: 28-370-684

HALÁLOZÁS
Szimonidesz Lajosné Hirsch Jozefa, 

ny. tábori püspök özvegye július 14-én 
Budapesten elhunyt. Temetése augusz
tus 7-én, szerdán reggel fél 9 órakor 
lesz a Rákoskeresztúri temető szóró- 
parcellájában. „Életem ideje kezedben 
van, Istenem. (Zsolt 31,16.)

j t f  O H A N N U S

A név, amely a 
földkerekség 70 

országában ismert

Digitális orgonáink választéka 
12, kategóriájában világelső 

hangszerrel bővült, melyek a 
18-1-8 bites technológia és a 4 év
százados orgonaépítési tapasz
talat találkozásából születtek.

A hagyományos megbízhatóság 
mellett ellenőrizhető hazai refe
renciákkal, egyedi szolgáltatás
okkal, új, kedvezményes fizetési 

feltételekkel várjuk érdeklődőink
et a holland Johannus Orgona

gyár magyarországi képviseletén: 
Speed-ex Kft.

1056 Budapest, Irinyi u. 17. III. 1. 
T el/Fax: 1180-786 vagy 1180-191

A próhirdetés

ELCSERÉLNÉM VI. kér. Zichy Jenő utcai 
kétszobás, 58 m2-es, első emeleti, körfolyosóra néző, 
komfortos, tatarozásra szoruló öröklakásomat XI. 
ker.-i, 45-50 mJ-es, nem panel, emeleti, komfortos 
örök- vagy önkormányzati lakásra. Cím a szerkesz
tőségben.

NAPFÉNY Otthonházainkba jelentkezéseket fo
gadunk el. Idősek ápolása-gondozása apartmanban, 
illetve 1-2 ágyas elhelyezéssel. Befizetett összeg 
öröklődik. VARVÖLGYÖN Mátyás kir. u. 30., 
SZABADKÍGYÓSON Achim u. 2. alatt. Támoga
tóink, kik Otthonházaink tevékenységét támogat
ják, ingyenes tombolajegyet kapnak, mely tulajdo
nosai között VÁRVÖLGYÖN 20 m2-es apartman 
élethosszig tartó használatát sorsoljuk ki 1996. au
gusztus 20-án. NAPFÉNY Otthonházak 8381 Hé
víz, Széchenyi u. 23. Pf: 50. Tel.: 06/83-314-239, 
06/20-243-118.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangönló  m ester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.Q D

Bartalos Karola 74 éves korában 
Vácott elhunyt. Édesapja a gyülekezet 
gondnoka, pénztárosa volt. Nagy rész
vét mellett temették el az alsóvárosi te
metőben. „Elég néked az én kegyel
mem...” (2Kor 12,9.)

Kenessey Gáborné Ordass Erzsébet, 
életének 55. évében szenvedéseitől 
megváltva elhunyt. 1996. augusztus 6- 
án fél 12 órakor a Farkasréti temető
ben helyezzük örök nyugalomra. „Le
gyen meg a te akaratod.” (Mt 6,10.)

A  közeljövőben m agyar nyelven is  
m egjelen ik

Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lel ki pásztori pszichológiába 
(Einflihrung in die Pastoralpsychologie) 

című könyve.
A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül.

A könyv bolti ára 1980 Ft.
Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a 
kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz. 

Előjegyzést a következő címre küldheti be:
ASTRA, Siófok, Pf. 117. 8601

Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvétellel postázzuk.

Evangélikus 
Élet

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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vaqv 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

TIZEDIK VASÁRNAP

_______ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

_____ __HETILAP
ÁRA: 35 FT

Akit megkereszteltek, az már nem  
a világhoz tartozik, 

már nem annak szolgál, már nincs annak
alávetve.

Egyedül Krisztushoz tartozik és a világhoz 
csak Krisztuson keresztül kapcsolódik.

Bonhoeffer

A TARTALOMBÓL —
A ZUGLÓI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KÜLMISSZIÓ ITTHON

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK 
(A NYARALÁS KÍSÉRTÉSEI)

Az Országos Presbitérium 
határozatai

1996. május 10.

1. Az Országos Presbitérium az Országgyűlés kérése 
alapján bizottságot hozott létre az új alkotmány terveze
téhez való hozzászólás elkészítésére. A Bizottság elnöke 
D. Szebik Imre püspök, titkára dr. Galli István. A Bizott
ság tagjait az elnök és a titkár kéri fel.

2. Az Országos Egyház 1995. évi zárszámadását az Or
szágos Presbitérium egyhangúlag jóváhagyta.

3. Az Országos Egyház 1996. évi költségvetését az Or
szágos Presbitérium egyhangúlag jóváhagyta.

4. A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Szlováki
ai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház közötti együtt
működésről készült 1996. február 13-án Pozsonyban alá
írt Szándéknyilatkozatot -  jelentőségének kiemelése 
mellett -  az Országos Presbitérium egyhangúlag jóvá
hagyta.

5. Az Országos Presbitérium úgy határozott, hogy a 
Nyíregyházi EMMAUS Szeretetotthon országos diakóni- 
ai intézményként folytassa munkáját a Diakóniai Osztály 
felügyelete alatt.

6. Trajtler Gábor felterjesztésére az Országos Presbité
rium Liturgikai Bizottság alakítását határozta el, és ezt 
a legközelebbi Országos Közgyűlés elé terjeszti.

7. Az Országos Presbitérium a Fóti Kántorképző Inté
zet Igazgatótanácsa tagjai sorába meghívta Ecsedi Zsu
zsát és dr. Balás Istvánt.

8. Az Aszódi Evangélikus Gimnázium Podmaniczky 
János kollégiumának újraindítási kérelmét az Országos 
Presbitérium -  két tartózkodás mellett -  jóváhagyta.

9. Kinevezések:
a) Az Oktatási és Iskolai Osztály előterjesztésére az 

Országos Presbitérium dr. Nánai László, a Békéscsa
bai Evangélikus Gimnázium igazgatója megbízását 
meghosszabbította öt év időtartamra, azzal a feltétel
lel, hogy Békéscsabára költözik. Amennyiben Szege
den lakik továbbra is, a kinevezés egy évi időtartamra 
érvényes.

b) Az Országos Presbitérium dr. Roncz Béla, az 
Aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnáziumának 
igazgatója megbízását újabb egy évre meghosszabbí
totta.

c) Az Országos Presbitérium Bágyiné Mezősi Adri
enn, a Soproni Hetvényi Lajos Diákotthon igazgatója 
megbízását újabb egy évre meghosszabbította.

d) Az Országos Presbitérium dr. Lampérth Gyula, a 
Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum) igazgatója megbízatását újabb hat évre meg
hosszabbította.

e) Az Országos Presbitérium Tár Jánosné, a Nyír
egyházi Luther Kollégium igazgatója megbízását egy 
évre meghosszabbította.

f) Az Országos Presbitérium dr. Lampérth Gyula, 
gimnáziumi igazgatót a Soproni Egészségügyi Szakkö
zépiskola megbízott igazgatójának 1996. július 1-jétől 
kezdve egy évre kinevezte.

g) Az Országos Presbitérium Bor Katalin tanárnőt, 
a Soproni Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhe
lyettesének 1996. július 1-jétől kezdve egy évre kine
vezte.
10. Az Országos Presbitérium megbízza Gáncs Péter 

nagytarcsai lelkészt és Verrasztó János Budapest-Békás- 
megyeri missziói lelkészt 1996. június 1-jétől kezdve egy 
évi időre jelenlegi feladataik mellett az országos evangé- 
lizációs és missziói munka szervezésével és irányításá- 
val.

11. A Déli Egyházkerület felterjesztésére az Országos 
Presbitérium vizsgálatot rendel el a két budapesti gimná
zium közötti együttműködésről, valamint a Fasori Evan
gélikus Gimnázium felvételi és oktatási rendszeréről.

A D om bóvár-K aposszekcső-Csikóstöttösi
Gyülekezet megválasztott lelkészét, 

iíj. Aradi Andrást 
1996. augusztus 10-én, szombaton 

du. 3 órakor 
Krähling Dániel esperes 

iktatja hivatalába a dombóvári evangélikus 
templomban. Az érdeklődőket, vendégeket 

szeretettel várják.

SZÉLRÓZSA VÁRALJÁN
A z Országps Evangélikus Ifjúsági Találkozó megnyitására igyekeztünk szerdán, július 24-én délután. Bonyhád 

után egyre mélyebben hatoltunk be a Mecsek lejtőinek üde-szép erdeibe. A  táborhoz vezető úton nyitott sorompó és 
néhány őr jelenléte jelezte, hogy szabad az út a táborhelyre.

A  bonyhádi önkormányzat tulajdonában van ez a tábor, Váralja község fölött, a völgy nyugati oldalán. A  völgyön 
keresztülfolyó patakot felduzzasztották, három tavat alakítottak ki. Ezek ma a horgászok paradicsomát képezik, a 
fürdés bennük tilos.

A  terület nagy része fokozottan védett terület, hétvégi kirándulásokra, táborozásokra igen alkalmas. Nagy a turis
taforgalma is.

Váralja község bányász település volt egykor. Ocsai 
Zoltán, a táborozás házigazdája mondta el, hogy ahol 
most járunk, lábunk alatt hatalmas szénmezők van
nak, de jelenleg nincs kitermelés. A XIII. század óta 
jegyzik a települést, ebbe a környezetbe jöttek a fiata
lok, középiskolás és főiskolás diákok, iparban, keres
kedelemben dolgozó fiatalok, közeli és távoli gyüle
kezetek ifjúsága. Váraljához közeledve, sűrűbb lesz a 
forgalom, kerékpáron, motoron és gépkocsin, de töb
ben gyalogosan közelítik a táborhelyet.

Az első épület, melyet megközelítünk, az informá
ciós iíjpda, ahol a regisztráció is folyik. Százával je
lentkeztek már délután 5 óra tájban és iratkoztak fel 
a résztvevők sorába. Megkapták névtáblájukat -  ez 
könnyíti a kapcsolatfelvételt, pótolja a bemutatkozást 
-, elintézték a szállásügyeiket és megkapták étkezési 
jegyeiket.

Á  kőházakban is van lehetőség szállásra, ide első
sorban a mozgássérült fiatalokat helyezték el. Mert 
ők is ott voltak, nem is kevesen -  mintegy ötvenen! Az 
előttünk levő téren pedig egymásután emelkedtek a 
sátrak. Tarka színek sokasága egyre nagyobb terüle
ten jelezte újabb és újabb csoportok érkezését.

Sok fiatal lelkészkollégával találkoztam. Nem csak 
küldték a gyülekezet fiataljait, de hozták őket. A fiata
lok pedig gyorsan barátkoztak. Voltak, akik már más

Az iQfprqi^ciós iroda a tábor zászlajával

A fasori gyülekezet tagjai voltunk szüleimmel 
együtt. Itt konfirmáltam, a gimnáziumban érettségiz
tem és 1945-ben a második világháború után men
tünk el családostul Németországba -  kezdte a beszá
molót.

-  Akkor még nem készült a lelkészi pályára. Mikor 
határozta el, hogy erre a pályára indul el?

A z indítékot már németországi tartózkodásom ide
jén kaptam. Neuendettelsauban a teológiai szeminá
riumban tanultam először. 1949-ben kötöttem házas
ságot és a következő évben már Ausztráliába vándo
roltunk ki. Itt először nehéz testi munkával kerestem 
kenyerem, majd Adelaidban az Immanuel Teológiai 
Szemináriumban folytattam teológiai tanulmányai
mat. 1955. január 2-án volt az ordinációm.

-  A  lelkészi szolgálatot tehát Ausztráliában kezdte 
meg. Hol, merre és milyen gyülekezetekben szolgált?

Egy évig szórványszolgálatom volt és örömömre 
magyarul prédikálhattam. 1956-ban Sidneyben önál
lóvá lett a magyar gyülekezet. Akkor 130-an voltak, 
ma jóval kevesebben. Melbourne-ban is volt egy szór
vány kb. 60 taggal, ma ott vannak többen (120-an). 
Nagy akadály volt a szétszórtság és a nagy távolságok 
is. Asszimiláció helyett inkább az integráció mutatko
zott.

-  Hogyan került innen USA-ba?
1966-b.an ösztöndíjjal küldtek el Clevelandba, ahol 

a városi lelkigondozás feladatait és módszereit tanul
tam. Itt hívott meg lelkészének a Szent Thmás evan
gélikus gyülekezet, melyben főleg erdélyi szászok 
gyűltek össze. Ide tagolódtak a magyarok is, így két 
nyelvű szolgálat van.

-  Ismerjük sajtótevékenységét itthon is. Ezt mióta 
folytatja?

A z  amerikai magyar evangélikusoknak 1934 óta 
van önálló lapjuk, az ERŐS VÁR. Először 1967- 
ben hívtak meg a lap szerkesztői közé, hírszerkesz-

konferenciákról ismerték egymást, mások testvér
gyülekezeti látogatásokon találkoztak. A testvér
gyülekezeti kapcsolat Erdélyből is hozott fiatalokat.

Mi is megkerestük kijelölt helyünket a „lehetősé
gek piacán”. A sajtóosztály kiadványait raktuk széjjel 
és kínáltuk a belátogatóknak. Közben gyülekeztek az 
ifjúsági ének- és zenekarok. Nekik fontos szerepük 
lesz a háromnapos találkozón. Most is elkezdték a 
„bemelegítést” és a megnyitó előtt már a nagyszín
padhoz vonzották a több száz főnyi gyülekezetét.

A megnyitón Váralja polgármestere, Amrein István 
meleg szavakkal köszöntötte az ifjúságot. Örült, hogy 
egyházunk éppen itt Váralján tart országos ifjúsági 
konferenciát és reményét fejezte ki, hogy tíz elsőt 
majd követi a többi is.

Vendége is volt a megnyitónak. Géniből a LVSZ 
központjából jött el Ondrej Prostrednik lelkész, az ifjú
sági titkár. Üdvözlő szavaiban arról szólt, hogy milyen 
csoda, hogy fiatalok Istent dicsőítik. Ti megtaláltátok 
Istent, ezért találtalak meg én is titeket. Kívánta, hogy 
úgy erősödjenek meg e napokban, hogy megtalálják 
helyüket az egyházban, de a társadalomban is.

Áz If júsági Tklálkozó világi fővédnöke, dr. Andorka 
Rudolf, sajnos nem tudott személyesen megjelenni, 
de levelet küldött és azt olvasta fel Szabó Vilmos Béla 
paksi lelkész. A találkozót „nagy előrelépésnek” ne
vezte egyházunk ifjúsági munkájában. Több évtize
den át rombolták a közösséget, most ez nagy lépés a 
közösség építésére. Most látjuk csak, milyen könnyű 
valamit szétrombolni és mekkora erőfeszítést, oda
adást követel a helyes építés. Emlékezett arra, hogy 
fiatal korában mit jelentett az egyházi ifjúsági életben 
való aktív részvétel, mennyire irányította élete útját a 
későbbiekben.

A találkozó egyházi fővédnöke, D. Szebik Imre püs
pök Jn 6,68 versét olvasta áhítatának alapigéjéül. 
Azért vagyunk itt, mert Istent akarjuk dicsérni. Igét 
fogunk hallgatni, talán jó barátot találunk, de lehet, 
hogy szerelmek szövődnek és a jövőben házastársak 
mondják majd egymás kezét megfogva: Váralján 
kezdtük. Az biztos, hogy szemben minden pusztító 
szándékkal, kirekesztő gondolattal, ellenségeskedés
sel, azt keressük, hogy békesség legyen bennünk és 
azt árasszuk tovább másokra is. Jézust jöttünk keres-

tőnek. Azután ott maradtam. 1975 óta az Amerikai 
Magyar Evangélikus Konferencia tisztségviselői kö
zé választottak. Ma mindkettőnek a vezetését rám 
bízták.

-  Milyen a magyarság helyzete az Egyesült Államok
ban?

Ma még megkülönböztethetők az egyes kivándor
lási hullámok. Vannak, akik a századfordulón, mások 
az első vagy a második világháború után érkeztek és a 
legfrissebb hullám az 56-osok. De az első nemzedé
kek már elangolosodtak. Három gyülekezetben vég
zek magyar nyelvű szolgálatot: Cleveland két gyüle
kezetében és a kanadai Torontóban. Egyébként né
met nyelvű a gyülekezetem. Egyik helyen sincs ma
gyar iskola. így elképzelhető, hogy a felnövekvő ifjú
ság nyelvi tekintetben hamar angolosodik, alkalmaz
kodik a környezethez. Nekem alapelvem az, ami a re
formációban is alap volt: mindenkinek azon a nyelven 
kell hirdetni Isten igéjét, melyet beszél, megért, mely 
anyanyelve. Amíg a magyar nyelv iránt ez az igény

Bernhardt Béla (USA) és Molnár Rudolf (Finnország) a 
finn követség fogadásán

A tábor résztvevőinek egy csoportja

ni. Találjunk rá, mert ő több, mint modell vagy példa, 
ő az élet forrása számunkra!

A tábor nehezen csendesedett el. Zenekarok vál
tották egymást, kisebb-nagyobb csoportok alakultak 
és beszélgettek. A teaházban zenehallgatás és film
megtekintés mellett teázgattak többen. Szinte pilla
natok alatt megindult az élet a táborban, mintha nem 
is most kezdődött volna.

E  sorok írója emlékezett, 45-50 évvel ezelőtt volt 
része saját ifjúkorában hasonló élményben. Tálán 
nem volt ilyen népes, de akkoriban megszűntek a ha
sonló táborozások. Most több százan (talán 6-700-an 
is) ültünk együtt a fűben, hallgatva, énekelve a meg
nyitón, Arra gondoltam: hol vannak azók a fiatalok, 
akik akkor voltunk. Milyen jó lenne összegyűjteni 
nem csak a fiatalokat, de a régmúlt fiataljait is. Nem 
nosztalgiázni! Hanem azért, hogy beszámoljunk ar

ról: megmarad
tunk. Ha hűségünk 
ingadozott is, de 
most kívánjuk a kö
zösséget. Mi is ke
ressük Jézust!

Most azonban 
együtt örültünk a 
találkozónak, a 
sok-sok fiatalnak, 
akik jelenlétükkel 
arról tettek bizony
ságot, hogy keresik 
Jézust, életük Urá
nak akarják és sze
retik a közösséget, 
egymást!

Tóth-Szöllős Mihály

fennáll, hirdetni fogom/fogjuk az Egyesült Államok
ban és Kanadában is az evangéliumot magyar nyel
vünkön.

Adjon ehhez Istenünk erőt, kitartást és Szentleiket, 
hogy hitre jussanak, a hitben megálljának és örömüket
leljék ott élő magyar evangélikus testvéreink!

♦

VISSZHANG A KOTIMAABAN

A Magyar-Finn-Észt Lelkésztalálkozóról a finnor
szági lapok is megemlékeztek. A Kotimaa (július 12.) 
-  egyházi és társadalmi hetilap -  hasábjain kiemelik, 
hogy a találkozó a millecentenárium évében valósult 
meg.

Részletesen írnak Harmati Béla püspök előadá
sáról, melyben „az evangéliumi szabadságról és a 
népi identitásról” szólt. Az ótestamentumi és új- 
testamentumi szabadságfogalom tisztázása után a 
Krisztusban a bűntől és törvénytől való szabadság 
jelentését emelte ki előadásában... A népegyház -  
szerinte -  jól működik abban, hogy oda törekszik, 
ahol az emberek élnek. Veszélyes, ha az élők hite 
halott, ahelyett, hogy a holt hit élő hitre változ
nék. Elismeréssel írnak Szabóné Mátrai Marianna 
előadásáról, melyben értékelte a rendszerváltás 
utáni egyházi helyzetet és a társadalomban meg
mutatkozó hatásokat. „Nem csoda, hogy a kom m u
nizmus után hatalomra ju to tt első konzervatív kor
mányzat elkezdett visszatérni a népi értékekkel 
együtt a keresztyén értékekre... A  szocializmus alap
jainak megdőlésével nem csak az anyagi biztonság 
ingott meg, hanem az egész korábbi életeszmény vált 
jelentéktelenné... A z a keserű, bizonytalan és passzív 
lelki helyzet és életszokás, amely jellem zi ma a ma
gyar társadalmat, csupán két összetevőből áll: a gaz
dasági változásokból és az élet tám pontjainak hiá
nyából. ”

A  lap megemlíti, hogy a korábbi találkozók sorá
ban egyre inkább a teológiai kérdésekkel való tüzete
sebb foglalkozás lett a fontosabb és nem csupán az 
egymással való ismerkedés.

Utóhangok a M agyar-Finn-Észt lelkészkonferenciához
A Magyar-Finn-Észt lelkészkonferenciának voltak vendégei tengerentúlról is. Bernhardt Béla főesperes LJSA-ból 

érkezett „haza”. A  konferencia egyik szünetében leültünk beszélgetni életútjától, szolgálatáról.

Harangláb a táborban
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GYERMEKEKNEK Jg, A

TANÚIM LESZTEK

Ignác püspök
Bizony a Krisztus utáni első századokban nem 

volt „veszélytelen” keresztyénnek lenni. Hogy 
mennyire nem, azt az a levél is igazolja, melyet a 
Római Birodalom kis-ázsiai Bitinia tartományának 
helytartója, ifjú Plinius írt az akkor uralkodó 
Traianus császárnak. Plinius beszámol arról, hogy 
fennhatósága alatt vannak olyan emberek, akik ma
gukat keresztyéneknek vallják, és ezért nem hajlan
dók a császárt istenként tisztelni, és képe előtt áldo
zatot bemutatni. Ezeket a helytartó erővel kény
szerítette véleményük megváltoztatására. Volt, 
hogy egész csoportokat jelentettek fel rosszakarók 
azzal a váddal, hogy keresztyének. A helytartó ha
lállal fenyegette és büntette mindazokat, akik kitar
tottak hitük mellett. Hiába bizonygatták azok, hogy 
ők semmi rosszat nem követtek el, tisztelik a biro
dalom törvényeit, és minden „bűnük” az, hogy es
ténként a folyóparton énekelni és imádkozni gyűl
nek össze, és együtt vacsoráznak. Plinius azzal a re
ménnyel lépett fel vasszigorral a keresztyénség el
len, hogy annak teijedését megakadályozhatja, és 
visszanyerheti az embereket a régi többistenhívő 
vallásoknak.

Jézus követőinek üldözése egyre nagyobb mére
teket öltött, és nem kerülte el Antiókia városát 
sem, ahol Ignác püspök élt. Ignác jó barátja volt 
Polykarposznak, akiről a múlt alkalommal szól
tunk. Együtt hallgatták ifjú korukban János apos
tolt.

Egyszer Traianus császár a szír Antiókiába érke
zett. A keresztyének rosszakarói be is vádolták ná
la Ignác püspököt, mint aki tanításával veszélyezte
ti a Birodalom rendjét. A  császár maga elé kérette 
Ignácot.

Amikor a püspök a megfeszített Krisztusról be
szélt Traianusnak, az roppant haragra gerjedt. 0 ,  a 
győztes hadvezér, milliók rettegett ura nem értette, 
hogy lehet egy olyan Istenben bízni, és egy olyan Is
tent szolgálni, aki hagyja, hogy keresztre feszítsék. 
Parancsot adott, hogy Ignácot vegyék őrizetbe és vi
gyék Rómába, ahol a cirkuszban vadállatok elé ve
tik.

Az elítéltet hajóval szállították Rómába. Útköz
ben többször megszakították az utat. így Ignácnak 
módja volt találkozni több város keresztyénéivel. 
Az aggódó híveket ő maga nyugtatta és biztatta. De

Egy igazi jóbarát ismeri a titkaimat.
Ismeri a jó és a rossz tulajdonságaimat is, 
és mégis tud szeretni, mégis elfogad, 
úgy amilyen vagyok.

Egy igazi jóbarát sokat tudna ártani, 
hisz kezében van minden, amit rólam tud, 
minden, amit rábíztam és elárultam neki.
Egy igazi jóbaráttól mégsem kell félnem.
Hiszen tudom, kezében jó helyen vannak dolgaim.

Jézusom, én mégsem tudok mindig olyan 
megbízható jóbarát lenni, mint te vagy.
Nagy a csábítás, hogy visszaéljek 
mások bizalmával és kiszolgáltatottságával. 
Kérlek, segíts engem, igazi barátnak lenni!

nemcsak azokat, akikkel személyesen találkozott, 
de levelekkel is megkereste távoli hittestvéreit. 
Nem félelemről, de Istenbe vetett bizalomról ta
núskodnak e levelek.

Rómába érve, a megrendült római keresztyének 
fogadták Ignácot. De az őt kísérő katonák nem 
hagytak sok időt a búcsúzásra. Az amfiteátrumhoz 
vitték a püspököt, ahol kiéheztetett oroszlánok elé 
vetették. Csontjait hívei vitték haza Antiókiába. 
Földi életét elvesztette ugyan, de hite szerint az 
örök élet várt rá.

TANULSÁGOS 
TÖRTÉNETEK -  

SKANDINÁVIÁBÓL
A szülők csendes nyári estén együtt üldögélnek 

az asztal mellett. Az apa arcáról lerí a sok gond, a 
nagy törődöttség. Felesége meg is kérdezi: „Mi 
bánt? Miért vagy oly szomorú?” A férfi így felel: „A 
télre gondolok. A  rossz termés miatt most nyáron is 
nehéz az élet, mi lesz velünk télen?” Elhallgat, 
majd néhány percnyi némaság után már ő fordul 
kérdéssel varrogató feleségéhez: „Hát te meg mit 
varrsz oly sietve?” „Meleg téli ruhát a Pistinek” -  
felel az asszony. „Aztán tud-e már róla a gyerek?” 
-  folytatja tovább az apa. „Nem, nem is sejti még -  
válaszol az anya - , hiszen csak ősszel, születésnap
ján akarom neki odaadni.” „Mégis csak jó volna 
szólni neki felőle -  fűzi tovább a férfi - ,  szegény, 
hátha sokat aggodalmaskodik amiatt, hogy lesz-e 
téli ruhácskája.” Abban a pillanatban felhangzik az 
ajtóban a játékból hazatérő Pisti vidám kacagása, 
amint tökéletes gyermeki gondtalansággal hazafut 
a játszótérről. Az apa egy pillanatra elgondolkozik', 
majd feleségéhez fordulva így szól: „Te Anya! Úgy 
érzem, hogy Pistink sokkal okosabb, mint mi, a szü
lei. Lám, ő nem fél, nem aggodalmaskodik a téli ru
ha miatt, hanem teljes bizalommal rábíz mindent a 
szüleire.”

Savelainen Mártii

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

F I A T A L O K N A  K

HUMOR AZ EGYHÁZBAN
— avagy szabad-e olykor keresztyéneknek is beletekinteni a görbe tükörbe.

Hittanórán, kisiskolások között:
-  Na gyerekek, ki tudja, miért ment József és Mária Ná- 

záretből Betlehembe? A válasz egyértelmű: -  Nászúira!
Lehet-e mosoly nélkül megállni az ilyet?
Humor egyházi berkekben, tréfálkozás a gyülekezet

ben? Szabad-e olykor teret engedni a humornak, mond
juk egy igehirdetésben? Bizonyos amerikai egyházak 
összejövetelein szinte kötelező viccel kezdeni a prédiká
ciót... I  rendjén van ez így? Hazai evangélikus körökben 
szemérmesen kezeljük ezt a témát -  legalábbis az írott 
sajtóban -, ezzel szemben a katolikusoknak már több 
vicc-kötetük jelent meg (Mennyei derű és ború, Vicc- 
özön). Német evangélikus kiadásban is jelentek meg ilye
nek (Heiteres aus kirchlichen Kreise). A plébánia és a 
parókia humora olykor elég vaskos, sikamlós formában 
kerül a közönség (nem nevezzük gyülekezetnek) elé. Úgy 
tűnik, a tréfálkozó kedv nem ismer határokat; ha elég 
vastag a bőr a képünkön, jót derülhetünk részeges kánto
rok, szoknyavadász papok és egyéb egyházi méltóságok 
vicces-visszás esetein, de a humor begyűrűzik a legszen
tebb mennyei körökbe és a pokol sötét bugyraiba is. Jean 
Effel karikatúrák által jeleníti meg a teremtést. Rajzaiban 
Isten kedves, joviális öregúr, a Sátán pedig csintalan kó
pé, aki nem akar ártani, sőt érdekessé teszi az egyébként 
unalmas világot. Még ennél is tovább megy Marcello 
D’Orta „Isten ingyér teremtett bennünket” című könyvé
ben, melyben tízéves gyerekek hittandolgozataiból hoz 
egy kötetre valót a szerző. A szentségtörés fogalmát bő
ven kimerítő gyűjteményről nehéz elképzelni, hogy ártat
lan gyermekek agyából pattant volna ki, sokkal inkább 
sejtjük benne a piszkos fantáziájú hitoktató romlott lelki
világát. Maga a szerző sem tagadja az előszóban, hogy 
úgy vadászta ezeket a -  szerinte eredeti -  dolgozatokat, 
ahogy az ember a piacon a zamatosabb árut keresi.

Újra csak ezt kérdezzük: MIT KEZDJÜNK A HU
MORRAL?

Hagyjuk spontán terjedni, vagy még szaporítsuk is? Te
kintsük bagatell ügynek, vagy hirdessünk ellene keresztes 
hadjáratot? Teológiai etikai művekben nem foglalkoznak 
vele, az átlag keresztyének köreiben szintén nem szokás 
a humort mérlegre tenni, csak fogyasztani „nyersen” és 
„mosatlanul”.

Létezik-e keresztyén humor, vagy csupán „humán hu
mor” van? Isteni ajándék, vagy éppen sátáni praktika a 
görbe tükör? Próbáljunk meg kicsit komolyabban elgon
dolkodni erről a „vicces” témáról.

Találkozunk-e humorral a Bibliában? A válasz egyér
telmű igen. Igaz, nincs a Szentírásban „Humorrovat” -  
ahogyan pl. egy könyv teljes egészében a szerelemről szól 
(Énekek éneke) -, de hol közvetve, hol közvetlenül fel
bukkan. A humor fogalmát most a legtágabb értelemben 
vesszük: az ártatlan fricskától a maró gúnyig mindent ide
sorolunk.

A teremtésben nem nehéz az Isten humorát fölfedez
ni. Elég az állatkertbe elmenni, vagy egy jó természetfil
met megnézni és jókat derülhetünk a Teremtő játékos al
kotásain.

Ott bujkál a humor Jákob csalásaiban és József törté
neteiben, Bálám esetéről nem is beszélve. Emlékszem, 
egy családi áhítat alkalmával milyen jót derültünk az 
esetlen Bálám és beszédes kedvű szamara komikus jele
netén:

„Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, odalapult a 
kőfalhoz és Bálám lábát is a falhoz lapította. Ekkor Bálám 
újra megverte a szamarát... amikor ismét meglátta az Úr 
angyalát a szamár, lefeküdt Bálám alatt. Bálám haragra 
gerjedt és ütni kezdte botjával. . .a zúr  megnyitotta a szamár 
száját és az beszélni kezdett: mit vétettem ellened, hogy már 
harmadszor versz meg engem? Bálám így felelt: mert csúfot 
űztél belőlem, lenne itt a kardom, meg is ölnélek... ” 

ülést se hagyjuk ki, aki kaján megjegyzésekkel gúnyol
ja Baalt és papjait: „kiáltsatok hangosabban... talán elmél
kedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik... ”

A Példabeszédek könyve a magvas mondásokat, erköl
csi intelmeket fűszerezi gyakran humorral, mondván: ,A  
vidám szív a legjobb orvosság.” Néhány szemelvény:

„Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal 
együtt a házban „Ne nézd a bort, hogyan vörösük, hogyan

gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az! De vé
gül megcsíp, mint a k í g y ó . — „Kóbor kutyát ragad fülön, 
aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze... — „Mint 
eszeveszett ember, ki tüzes nyilakat lövöldöz, olyan, aki be
csapja embertársát és azután így szól: Hiszen csak tréfál-

Dávid és Saul tragikus harcának is vannak derűs pilla
natai. (1. a barlangi jelenet). Sőt a messiási próféciák sem 
nélkülözik a humort. Ézs 9,4-5 szerint: „...minden dübö
rögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg a tűz marta
léka lesz, Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik né- 
künk és az uralom az ő vállán lesz...” A megváltás.üyen 
gyermeki módjával a világ királyait teszi nevetségessé az 
Isten.

Tfermészetesen az Újszövetség világa és benne Krisztus 
tanítása és cselekvése is át meg át van szőve humorral. A 
Hegyi Beszédben a képmutató farizeusok alakját leple
zetlen iróniával rajzolja meg Jézus, majd megmosolyogja 
kicsinyhitű aggodalmaskodásunkat, és a szálka-gerenda 
hasonlattal kifigurázza igazságtalan ítélkezéseinket. Az 
adópénz-epizódban csattanós „poénnal” teszi nevetsé
gessé a támadó írástudókat. A szenvedéstörténetben dur
va tréfálkozással és cinikus szellemességgel találkozunk. 
A papok viselkedése már Krisztus elítélésekor is nevetsé
ges -jó l ábrázolja ezt a „Jesus Christ Super Star" rockope
ra az állványokon mászkáló cifra ruhás, izgatott figurák 
által. Még inkább mosolyogni való, ahogy a sír őrzőit 
igyekszenek megvesztegetni.

Az első keresztyén gyülekezetek véres üldözések ár
nyékában éltek, mégis akadtak helyzetkomikumok. Jó 
példa erre, amikor Pál és Szilász a filippii városi vezető
ség sűrű bocsánatkérései közepette távozik a városból.

A sötét középkor rengeteg szomorúan nevetséges ese
tet produkált. Még az egyházi méltóságot képviselő Janus 
Pannonius is egy versében kikacagja a római búcsúsok os
toba hadát.

A lutheri reformációnak mindennapi kenyere volt a 
Szentírás, és mondhatnánk: mindennapi fűszere volt a 
humor.

Luther asztali beszélgetéseiből idézünk:
>yAz Isten igen szépen és okosan alá-fölé rendelt részekből 

építette föl az emberi társadalmat az emberi test részeit 
utánozva... Az arcon vannak a legtisztességesebb testrészek, 
ám az orr, ez a szennycsatoma, mégis ott húzódik a száj fö
lött és a szem alatt. Ha pedig az egész világon két embernek 
volna csupán orra, szörnyetegnek és monstrumoknak tarta
nánk őket, de mert mindnyájan szipákolunk és szörcsö- 
günk, az arcunk alázatra tanít minket. ”

Ugyanezzel a könnyed humorral -  néha vaskossal is -  
találkozunk a súlyos teológiai művekben is. A ,JJe servo 
arbitrio” című értekezésében Erasmust, a tudálékos hu
manistát figurázza ki:

„O, Erasmusom, mit is mondjak ezek után? Egész lé
nyedből Lukianos és Epikuros erős borgőzét leheled rám. 
Amennyiben a szabad akaratról szóló kérdés tárgyalását a 
keresztyének számára valóban szükségtelennek tartod, úgy 
hagyd el kérlek a küzdőteret, mert ez esetben nincs egymás
sal dolgunk. ”

Reformátor elődeink véresen komoly helyzetekben is 
tudtak derülni -  mi, késői utódok gyakran fordítva cse
lekszünk: nevetséges kicsiségeket (pl. bizonyos egyházi 
szokásokat) veszünk nagyon komolyan, kiátkozva egy
mást. Máskor pedig szent dolgokkal viccelődünk, gyak
ran a Tízparancsolat és a Hegyi Beszéd erkölcsi követel
ményeit is gúny tárgyává tesszük. Ezt a fonák magatartást 
ítéli meg Jézus a maga korában, de szavai ránk is érvé
nyesek:

„Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók a pia
con ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják egymásnak: furu
lyáztunk, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk és nem 
gyászoltatok... Mert eljött János, aki nem eszik és nem iszik, 
és ezt mondjátok: Ördög van benne! Eljött az Emberfia, aki 
eszik és iszik, és ezt mondjátok: íme falánk és részeges 
ember... ”

Az igazi humor valójában nagy életbölcsességet jelent, 
és így Istennek valóban értékes ajándéka, éljünk vele he
lyesen!

Győri Gábor

M isék síppal, dobbal
A Philips lemeztársaság 1966 és 1990 között három tra

dicionális zenés misét adott ki. A három mű most Mise 
címmel egy CD-n jelent meg.

Az első a Dél-Amerikában 1963 óta hivatalosan is hasz
nált kasztíliai miseszövegre írt Misa  Criolla. Ariel 
Ramirez  kompozíciójának 1964-ből való előadását 
olyan nagy érdeklődés kísérte, hogy 1987-ben újra felvették, 
ezúttal Jósé Carreras közreműködésével, akinek betegsé
ge előtt ez volt az utolsó felvétele. Temperamentuma, hang
jának érdes faktúrája és hangszínének bársonyossága töké
letesen illik ehhez a darabhoz.

Dobütések, a háttérben halk karének, s a szólista a Kyriét 
imádkozza halkan, de igen szenvedélyesen. Utána három 
gyors tétel következik, Gloria, Credo, Sanctus, a két szélsőt 
lassú középrészek szakítják meg. Az utolsó tétel a csembaló 
bevezető akkordjaival indul: a komponista játssza, zongo
rán is ő működik közre. Utána a szólista csendes könyörgé
se következik az Isten Bárányához. A z egész mű nagyon egy
szerű, mégis értékes. Megírásához nem kellett különösebb 
kompozíciós tudás, ihlet azonban annál inkább. Eleinte 
furcsa dél-amerikai népi hangszerek, az öthúros cha-  
rango gitár, a bolíviai s iku pánsíp, a quena paraszt
fuvola társaságában hallani zongorát és csembalót, de.hát 
Dél-Amerika világa is tarka, miért ne lenne a Kreol mise 
hangszerelése is az?! Ez a darab épp így remekmű, tarkán, 
egyszerűen. Az ember úgy, amint van, Isten elé áll, Iá zongo
rával, ki ütőhangszerekkel, ki gitárral, ki az énekkar tagú
ként. És az egyszerű muzsika felette invenciózus dallamai
val igazi szakrális légkört teremt.

A latin szövegű Missa Luba  a kongói népzenére 
épül Szerzője sincs, atyja van csak: Guido Haazen  belga 
pap. Csörgők, dobok felett szól a tiszta, egymásra figyelő, 
örömteli ének Hihetetlen felszabadultságot és boldogságot 
sugároz Nem véletlen talán, hiszen végül is Krisztus és a ter
mészethez még közel élő ember találkozása által jött létre. 
Szomorú is hallani, mert azonnal eszünkbe jut, az európai 
és az afrikai ember találkozása ritkán érlelt ilyen tiszta gyü
mölcsöt, legtöbbször éppen ennek a felszabadult örömnek, 
szerencsés találkozásnak az ellentétével járt együtt, a gyöke
rek drasztikus kitépésével, az élet tönkretételével.

A lemez harmadik miséjét szintén a kasztíliai miseszö

veggel éneklik Szerzője a szólistákra, énekkarra és gitárok
ra írt Misa Flamencánaksincs igazából, hiszen afla- 
menco-zenében a tradíciókhoz való hűség mellett meghatá
rozó szerep jut az improvizációnak A  kísérőfüzet -  mely két 
közreadó rövidített nevét közli csak -  bővebb információval 
is szolgálhatna a mű keletkezését illetően, arról nem is be
szélve, hogy tartalmazhatná magát a miseszöveget is. A Kre
ol mise szenvedélyessége bizonyos mértéktartás közepette, a 
pontosan megrajzolt körvonalak mentén bontakozik ki, a 
Flamenco miséé nagyobb lazasággal tör elő. Az erotikus fla- 
menco-zene és a keresztény mise találkozása érdekes gon
dolatokat vet fe l A spanyol muzsikusok szigorú szabályok
hoz igazodó, ugyanakkor teljesen fesztelen előadására, ze
néjük őszinteségére és szenvedélyességére figyelve, érdemes 
elgondolkodni a lélek útjáról a végpontok között, a fe l -  
emelkedés és a felülemelkedés kérdéséről.

Mennyire más ez a zene, mint a Santo  Domingo de 
Silos bencés monostor szerzeteseinek gregorián énekei: 
ugyancsak spanyol és keresztény zene! A burgoszi barátok 
két régebbi lemezéből összeállított dupla album néhány éve 
a világszerte legnagyobb példányszámban eladott komolyze
neifelvételek egyike volt -  nem véletlenül, hiszen ez a muzsi
ka a rohanó, taposó, birtoklásra épülő, materialista életfor
mának épp az ellentétét reprezentálja. Más is, hasonló is a 
két muzsika. A Mise című CD is abba a sorba tartozik, 
melynek elején valahol ez a gregorián album áll.

A Misa Criolla szóban forgó, második felvétele először 
két másik, ugyanabból az időből származó Ramirez-művel 
együtt jelent meg. A Na v idad en Vera no című zongo
ra- és énekkar-kíséretes dal hangvétele, stílusa remekül il
leszkedik a miséhez. Felix L una  költeménye karácsonyi 
imádság a békéért, így nemcsak a zene, a szöveg is illik a mi
sét záró Agnus Dei tételhez. Carreras művészete csodá
latosan bontakozik ki ebben a műben is, nem utolsósorban 
egészen ritka crescendo- és decrescendo-képessége, amellyel 
énekét minden törés nélkül tudja pillanatok alatt a semmi
ből fortévá erősíteni, vagy onnan pianóba, esetleg a semmi
be átvezetni. Pinchas Z u kerm a n  hegedű- és Yefim 
Bronfman zongorajátékában venni észre hasonlót. Ez a 
nem egészen ötperces darab még kifért volna a CD-re a há
rom mise után -  így félő, hamar eltűnik a katalógusból. A

három mise egymásutániságát meg nem bontandó, logikus 
lett volna a két Ramirez-művel zárni a lemezt, mely ebben 
az esetben a másik kettőnél több, mint húsz évvel korábban 
felvett Flamenco misével kezdődhetett volna.

A lemezborítón rejtett teológiai-filozófiai utalásra is lel
hetünk: alcíme angolul és franciául az ö rökkéva lóság  
zenéje,  németül a lé lek  zenéje .

Zay Balázs

Az evangélikus isk o lá k  és  
isk o la i könyvtárak m ú ltjáró l

Az MKE Könyvtárostanárok Szervezete a magyar is
kola és iskolai könyvtár milleneumának tiszteletére a 
„hagyomány -  megújulás -  jövőkép” jegyében Könyvtár 
az iskolában -  iskola a könyvtárban címmel a közelmúlt
ban Győrött rendezte VII. Nyári Akadémiáját.

A konferencia első két napjának programját az iskolák 
és könyvtáraik történetével foglalkozó előadások, vala
mint a muzeális értékeket bemutató kiállítás megnyitása 
szolgáltatta.

Örömmel számolhatok be arról, hogy a fenti szakmai 
szervezet igényt tartott az evangélikus iskolák és könyvtá
raik történetét bemutató előadásra. így kerülhetett sor 
mintegy 150 résztvevő, köztük határon túli magyar isko
lák tanárai, valamint a könyvtárostanárok dán, osztrák és 
nemzetközi szervezetének (IASL) képviselői jelenlét
ében Mányoki János könyvtárigazgató (Evangélikus Or
szágos Könyvtár) előadására.

Mányoki János a rendelkezésére álló fél órás időtarta
mot kitűnően beosztva, az alábbiak szerint építette fel 
mondanivalóját:

Bevezetőül néhány szóval ismertette Luthernek (fele
lősségtudatra, vallásosságra nevelés szükségessége) és 
Melanchthonnak (tudományos igényesség) az evangéli
kus oktatás-nevelésre gyakorolt együttes hatását, melynek 
köszönhetően a viszonylag kis létszámú magyar evangéli- 
kusság oly nagy szellemi örökséget mondhat magáénak, 
aminek teljes feltárására máig sem volt képes. A további
akban a létszámcsökkenés mellett szólt a négy nemzeti
séghez tartozásról, a szétszórtságról, majd arról, hogy az 
evangélikusok legrégibb iskolái a Soproni Líceum kivéte

lével nem őrizhették meg folyamatosságukat, amit termé
szetesen könyvtáraik is megsínylettek. E téren a legna
gyobb veszteség a határon túlra került legnagyobb és leg
régibb könyvtárral rendelkező Pozsonyi Líceum miatt ér
te egyházunk iskoláit, de megemlíthetjük a későbbi (19. 
századi) iskolák közül pl. a budapesti (Deák téri, Fasori) 
könyvtárainak részbeni vagy egészbeni „elvesztését”.

Legnagyobb iskolai könyvtárunk — a Soproni Líceum — 
muzeális kincseiből a legértékesebb műveket láthattuk a 
kiállított művek között. Az utókor számára ennek emlé
két a kiállítás katalógusa őrzi.

A fenti hír közreadásában elsősorban az vezérelt, hogy 
felhívjam minden olyan olvasó figyelmét könyvtárainkra, 
akik valami módon segíteni tudnak. Sokáig nem halaszt- 
hatóak már bizonyos tevékenységek (muzeális értékű 
könyvek biztonságos elhelyezése, feltárása, köttetése, 
restaurálása, gombátlanítása stb...).

Dr. Ambrus Andrásné

Poráczky Rozália könyvtáros (Babes-Bólyai Egyetem, 
Kolozsvár), dr. Mányoki János könyvtáros, dr. Ambrus 
Andrásné iskolai könyvtári szaktanácsadó



b u d a p e s t i e v a n g é l ik u s  t e m p l o m o k  

_______ ^  zuglói evangélikus templom *

, Története
A zuglói evangélikus gyülekezet 

Iső istentisztelete 1932 karácso- 
lyán (az Angol utcai fővárosi ele- 
ni iskola tornatermében) és a 
Zuglói Templomépítő Egyesület 
aegalakulása 1935-ben Szuchovsz- 
y Gyula vallástanár nevéhez fűző- 
lik. A  zuglói városrész evangéli- 
us gyülekezete 1941-ben vált le a 
esti egyházközségről és alakította 
reg hivatalosan az önálló Zuglói 
'.vangélikus Lelkészkört, ekkor lie
fe zték ide Scholz Lászlót, a 
templomépítő” lelkészt. A fővá- 
ostól kapott telken 1942. október
1-én tartották az ünnepélyes 
lapkőletételt, mellyel egy időben

avatta fel Raffay Sándor püspök a 
telekre épült szeretetházat is. A 
gyülekezetnek 1943-ban távoznia 
kellett az Angol utcai iskolából, s 
egy éven át az Egressy úti kerté
szeti iskola szertártermében tar
totta istentiszteleteit. 1944-ben el
készült a parókia és a gyülekezeti 
terem, így alakult ki a mai Bosnyák 
téri központ.

Már 1935-től megindult a gyűj
tés a templom céljára, építését 
azonban kerékbetörte a háború. A 
főfalak elkészültek, de 1944 és 
1948 között megállt a munka. 
1944-ben bombatalálat is érte. A 
károkat rendbehozni, az építke
zést folytatni csak 1948 után sike
rült, itthoni és külföldi adományok 
segítségével.

1950-ben a presbitérium és a 
gyülekezet tagjai 29 szombati 
„munkadélutánon” saját kezükkel 
hordták ki a földet a templomból a 
betonozás előkészítésére, rakták 
be az oltár lábazati köveit és vará
zsoltak körös-körül kertet a pusz
taságból. A felépült templomban 
az első istentiszteletet 1950. május 
7-én tartották.

Leírása
A szép kis parkban, az Evangéli

kus Teológia mögött álló templom 
a később emelt torony és az oltár
tér kivételével Münnich Aladár 
tervei alapján épült fel. A kőből és 
márványból készült oltárt, szószé

ket és keresztelőkövet Andrássy 
Kurta János szobrászművész ter
vezte 1955-ben. Ő faragta a szó
szék domborműveit is: középen Jé
zus, két oldalán a négy evangélista 
szimbólumaival, valamint az oltár 
kőfaragásos betéteit, melyek Krisz
tus keresztről levételét és feltámadá
sát ábrázolják, és a keresztelőku
tat, Jézus megkeresztelésének képé
vel. Az ő tervei alapján, a gyüleke
zet tagjai készítették el 1957-ben a 
szentély márványmozaik padoza
tát. Az oltártérben álló, Scholz 
László lelkész tervezte hatalmas 
fakeresztet két kis rejtett kerek ab
lak világítja meg. A templombelső 
fabetétes, kazettás mennyezete fa
rostlemezből készült, rajta a há
rom legnagyobb ünnep, Kará
csony-Nagypéntek-Húsvét szimbó
lumait a tervező, maga Boros Ká
roly szegezte fel. A tölgyfapadok 
Kotsis Iván tervei alapján, 1966- 
ban készültek el. Az üvegablako
kat az 1980-as években, Mezősi 
Eszter tervezte.

Az orgona, mely a Szentlelket 
ábrázolja és a mennyezet szimbó
lumait kiegészítve, Pünkösdöt jel
képezi, a Vesztfáliai Evangélikus 
Tartományi Egyház ajándéka 
(1984), s az Aquincumi Orgona
üzem  készítette el. Tervezője 
TYajtler Gábor orgonaművész.

A tornyot Tillai Ernő tervezte, 
1989-ben készült el.

Kovács Mária

iÜLM ISSZIÓI KÖRKÉP

Külmisszió itthon?
A külmisszió szó hallatán leg- 

ibbünknek egzotikus tájak és em
erek, őserdő, de mindenképpen 
gy teljesen új környezet és kultú- 
i jelenik meg lelki szemei előtt, 
lég „szakemberek” is csak elvét- 
3 gondolnak arra, hogy Magyar- 
rszágon is lehet KULmissziós 
tunkát végezni.
A nyugat-európai országokban
nagyobb számú jelenlét miatt 

srmészetes a vendégmunkásokkal 
5' -diákokkal való együttélés,- az 
tóbbi években azonban Magyár- 
rszágon is növekszik a külföldiek 
:áma a hétköznapi élet minden 
őrületén. Különösen a nyár az az 
lőszak, mikor turisták ezreivel ta- 
ilkozhatunk. Ez nagyszerű lehe- 
iséget nyújt az utcai evangélizá- 
óra. Fővárosunkban az idén má- 
)dszor szerveznek nemzetközi 
»oportot, hogy az ide érkezőknek 
;ten üzenetét közvetítsék. Az 
TiS (International Fellowship of 
vangelical Students), melynek 
[agyar szervezete, a MEKDSz 
Magyar Evangéliumi Keresztyén 
•iákszövetség), Európa nagyvá
ra iban  nyaranta kéthetes evan- 
ílizációs programot szervez az 
kumené szellemében. Budapest- 
: az idén angol, holland, orosz és 
émet egyetemisták érkeznek, 
dk magyar szervezők segítségé- 
;1 néhány napos kulturális és lel- 
i felkészülés után kezdik augusz- 
is 1-11-ig tartó szolgálatukat.
Napközben a kollégiumokat, 

juth hosteleket járva, meghívó- 
at osztanak, valamint az utcákon

pantomim-előadásokkal, éneklés
sel hívják fel a járókelők figyelmét 
az esténként nyitvatartó teaházra. 
Ezek tervezett programja változa
tos, de minden esetben evangéli
um-központú. A  kulturális, irodal
mi estek, a videofilmek vetítése, a 
táncház, kirándulás, fórum stb. 
célja a személyes barátságok kiala
kítása és ezen keresztül a megvál
tás üzenetének hiteles továbbadá
sa. Tavaly a Deák téri Evangélikus 
Gyülekezet klubtermében, az idén 
a Kelenföldi evangélikus templom

Az ózdi evangélikus gyüleke
zet presb itérium ának  javaslata 
alapján az egyházközség köz
gyűlése a m inap m egválasztotta 
új tisztségviselőit a m ár koráb
ban m egüresedett helyekre. A 
választás eredm ényeként az óz
di evangélikus egyházközség 
felügyelője le tt Szalay Sándor 
okleveles üzem m érnök, üzem 
igazgató. Pénztáros fe ladato t 
kapo tt N ém eth M ária az ózdi 
Alm ási Balogh Pál kórház 
főgyógyszerésze. Az egyház- 
község gondnoka pedig H or
váth József le tt aki „civilben” 
kisiparos. Az új tisztségviselők 
beik tatására, eskütéte lére  va
sárnapi istentisztelet keretében  
került sor. Tóth M elinda lelki

gyülekezeti termében rendezik 
meg esténként az összejövetele
ket.

Az idejüket és pénzüket Isten 
szolgálatira szentelő diákok leg
főbb vágya, hogy az ide érkező tu
risták, diákok ne csak földrajzi és 
kulturális, hanem lelki értelemben 
is megismerhessenek egy új orszá
got. Isten országának ismerete pe
dig a legértékesebb és legfonto
sabb tudás, amire az ember itt, a 
földön szert tehet.

pásztor ennek folyam án így fo
galm azott:

-  A  gyülekezet választása és a 
ti döntésetek alapján ikta tlak be 
benneteket a szolgálatba. Öröm  
tudni és érezni, hogy jó  szolgálni 
Istennek a Jézus Krisztus által. 
H álát adunk neki, hogy bennete
ket ebben a gyülekezetben hitre 
és szolgálatra ju tta to tt. Ő vá
lasztott k i benneteket m ert szeret 
titeket és a gyülekezetei. Im ád
kozunk azért, hogy a feladato t 
hűséggel és bölcsességgel tudjá
to k  végezni. Bárm i jó t is tesztek 
az elkövetkezendő időben ebben 
a közösségben, az m ind a gyüle
kezet építését szolgálja. ■

Kerékgyártó Mihály

Horváth Tünde

Új tisz tségv ise lők , új fe lad atok  
az ózd i gyü lekezet szo lgá la táb an
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LELKÉSZIKTATÁS ŐSAGÁRDON

Ünnepe volt megint Agárdnak -  
ősagárdiasan kifejezve és bizonyá
ra lesz is még idén, mert 210 éves 
templomát renoválni készül a gyü
lekezet. A gyülekezet 12. lelkészét 
hívta meg Szolga Tőkés Sándor, Er
délyből származó, teológiát Buda
pesten hallgató személyében.

Nem lehet elfogultság nélkül 
szólni, írni -  pedig e sorok írója 
sokszor megtette már -  Ősagárd- 
ról annak, aki ismeri ennek a gyü
lekezetnek történelmét és népét. 
Magyar virágzó református gyüle
kezet él itt a XVI. század második 
felében -  három református lelké
sze volt a településnek, Nicletius 
Boldizsárt pozsonyi vértörvényszék 
elé idézték - , majd a törökdúlás 
után újraéledt falu felvidéki szlo
vák lutheránus családok betelepí
tésével, az ott élőkkel keveredve 
evangélikussá válik. Templomától 
1718-ban fosztja meg a gyülekeze
tét gróf Althan váci püspök, de a 
67 évig pásztor nélkül maradt nyáj 
hitét megtartja és 1786-ban -  
Bilszky János lelkész idejében -  
mai templomát felépíti. A gyüle
kezetben szolgálnak, ill. onnan 
származnak neves személyiségek -  
Tudományos Akadémia levelező 
tagja, lelkészek, esperes, püspök -  
napjainkig.

Az iktatás szolgálatát Kalácska 
Béla, az egyházmegye esperese -

volt ősagárdi lelkész -  végezte 
2Tim 4,2-5 alapján. Segítői dr. 
Cserháti Sándor professzor és 
Megyaszai László espereshelyettes 
volt.

Az igehirdetésben a többi kö
zött arról szólt, hogy a szolgálat 
során -  új lelkész esetében is -  
nem mi vagyunk a fontosak, ha
nem a szolgálat Ura. Pál is átadja a 
stafétabotot a fiatal Timóteusnak, 
ahogy az itt levő három volt 
ősagárdi lelkész is megtette. Egye
dül a kinyilatkoztatott írásnak 
(sola scriptura reformátori elve) 
van tekintélye. A bizonyságtevő 
apostol élete is ezt igazolja. Ezzel 
az igével kell előállni alkalmas és 
alkalmatlan időben, akár bizta
tunk, akár vigasztalunk, tanítunk 
vagy éppen feddünk. Vigyázz a 
nyájra, mert az eszmék szabad 
áramlása, keleti vallásfilozófiai 
eszmék és nyugati vallási szekták 
sötét felhőit sodorta Közép- és 
Kelet-Európa egére. Rajtunk mú
lik, hogy a vihar minél kisebb pusz
títással vonuljon tovább.

A parókia kétszámyú ajtajára 
néhai Harmati Béla lelkész elhe
lyezte Józsué hitvallását: „Én és az 
én házam népe az Urat szolgáljuk!” 
Ezt cselekedő neves elődeid sorá
ba lépve.

Ti pedig szeretett ősagárdiak -  
fejezte be az esperes -  elfogadtá
tok és egyhangúlag meghívtátok 
lelkészeteknek Szolga Tőkés Sán
dort, ezért jó nyája legyetek pász
torotoknak, egymást szeretve, 
együtt közösen haladjatok a cél fe
lé, amelyre mindnyájan elhivat
tunk és eleink hite is kötelez.

Több mint 20 lelkész igei áldá
sának szere te tgyűrűje fogta közre 
a beiktatott lelkészt. Az ősi 
Confirma (Erősítsd meg Iste
nünk...) énekhangja valahogy 
mintha mélyebbről és erősebben 
hangzott volna az ősagárdi ősi 
templomban, pár méterre az 
ótemetőben elpusztított még ősibb 
templomhelytől.

A  beiktatott lelkész ÍJn 5,1-5 
alapján az újjászületés három

összetevőjéről szólt, amely a lelké- 
szi szolgálat során nélkülözhetet
len. Az első bizonyosság szemé
lyes. ,„Aki hiszi, hogy Jézus a Krisz
tus, Istentől született.” Nehéz volt 
megértenem, hogy Isten jelen le
het valakinek a szívében Jézus 
bűntörlő vére által. Ma már tudom 
és vallom, de azt is, hogy ezt min
denki megtapasztalhatja.

A második bizonyosság a kisu
gárzott szeretet. Ez a szeretet csak 
az Istentől született ember jellem
zője, az óember ezzel nem rendel
kezik. Ez a szeretet a cselekedete
inken keresztül realizálódik, áthat
ja lényünket és mások felé is kisu
gárzik.

A harmadik bizonyosság külső
leg nyilvánul meg. Ez a tiszta és 
igaz, példamutató életben mutat
kozik meg -  a cselekedeteinkben.

Isten szeretete betöltötte szíve
met -  szólt a személyes bizonyság- 
tétel -  megmutatta imádságainkra 
válaszolva, hogy itt a helyünk és 
így az Ő kezéből veszem át megbí
zatásomat.

Az ünnepi közgyűlésen a beikta
tott lelkészt a többi között köszön
tötte Fónagy Miklós református es
peres, Agócs István nőtincsi plébá
nos, dr. Cserháti Sándor, a beikta
tott lelkész volt professzora, a ko
rábban Ősagárdon szolgáló lelké
szek: Szabó István rákospalotai és 
leánya Tamási Tamásné zuglói, 
Győri János Sámuel pesterzsébeti 
lelkész és Kalácska Béla balassa
gyarmati esperes, Agárdi András 
polgármester, Tóth András fel
ügyelő és sokan mások.

Az ünnepi alkalmat emelte és 
színesítette Tóth János operaéne
kes és Tóth András szép éneke és 
többek versmondása, gyermekek 
zenei és énekszámai.

Nógrádban a fehér asztal a lelki 
táplálék utáni ünnep folytatása. 
Ezen a tájon erre úgy is készülnek, 
igazi biblikus vendégszeretettel, 
ahol tovább épülnek egymás hite 
által. Ez most Ősagárdon különö
sen is hangsúlyos volt.

Kalácska Béla

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

Az ördög nem alszik!
(A nyaralás kísértései)

Az ördög nem alszik és nem is 
megy szabadságra. De együtt megy 
minden nyaralóval szabadságra. 
És naponta kísért mesterkedései
vel. Akárcsak Jézust a pusztában. 
És fontosabbnak tünteti a kenye
ret, a jó falatot -  mint az Élet Ke
nyerét, Isten igéjét. És nyomában 
azt gondolják sokan: nyaralni 
annyi, mint félretenni az ige ke
nyerét, elhagyni a csendes perce
ket, s a templomot csak építészeti,

művészeti kuriózumként felkeres
ni, hogy később elhencegjünk vele: 
én is láttam, én is voltam ott!

Kísért az ördög, s meggondolat
lanság, felelőtlenség, könnyelmű
ség jelzi áldozatainak sorát, hul
lámsírba veszettek, tragikus bal
esetek, alkoholtól bajbakeveredet- 
tek, erkölcsi kátyúba süllyedtek 
szégyene-bánata.

A kísértő a nyaralásban is odatár
ja elénk a földkerekség minden di
csőségét, hatalmát, s megszédít a 
talmi fény, pompa, a pénz. Becsapja 
az embert, amikor arra biztat, hogy 
mindent habzsolj, élvezz, szerezz 
meg, mintha csak ennyi volna az 
élet: kiélni magunkat. így kísért meg 
az önzés, a csak magunkkal való tö
rődés, a közösségtől való elkülönü
lés, a másik lenézése, lebecsülése, az 
ördögi egoizmus. Megelégedettség 
és öröm helyett a mindent kritizáló 
megszólás,. elégedetlenség, zúgoló

dás teszi tönkre a szépnek ígérkező 
napokat és heteket.

Nyaralók kísértése lehet a meg
tévesztő magatartás, hogy több
nek, másnak látszódjunk idegenek 
között, ahol nem ismernek, ami
kor kikerülünk, talán mint gyer
mekek, a szülői tekintetek figyelő
köréből, a megszokott, ismerős 
környezetből. Bizony csábít a 
rossz, a gonosz és megkísért az ör
dög. Ezért hát Jézus imádsága ak
tuális marad a nyári szabadságok 
idején is: „Ne vígy minket a kísértés
be!” Nem felesleges könyörgés ez, 
hiszen az ördög nem alszik. Igen, 
az ördög, kedves nyaraló Társaim, 
nem alszik. De e figyelmeztetés 
mellett fontosabb a zsoltáros ígé
retes bizonyságtevése, a nyaralók
nak is szóló örömhír: „Bizony nem 
szunnyad, nem alszik Izrael örizője, 
az ÚR” (Zsolt 121,4)

Id. Bencze Imre

Sóbálvánnyá válvaNéha szeretném itthagyni ezt a várost. Ezt az országot, 
zeretném elvinni belőle a családomat, a barátaimat, és 
thagyni minden gyengeségével és bűnével együtt. Mert 
zm érzem jó l magamat benne, és mindenki, akit szere- 
k  és tisztelek, rosszul érzi magát itt.
E l kellene menekülni innen, valahova, ahol több a 
eretet és kevesebb a gyűlölet. A hol több a becsület és 
zm fordul elő annyi becstelenség m int nálunk. E l kel
ne menni innen, m int Lót tette annak idején, amikor 
z Úr lecsapott Sodomára és Gomorára, és tüzes esővel 
isztította el a két várost. Lót azonban tisztának bizo- 
mlt az Egek Ura előtt, aki kimenekítette őt angyalai ál- 
i  a halál elől.
Pedig Lót nagyon kedvelte azt a vidéket, ahol lakott, 

sak közel volt a két bűnös városhoz, é s - h a  ott marad 
ő is elpusztul a kénköves esőben.
Valamikor egy másik területen legeltették együtt a nyá- 

kat nagybátyjával, Ábrámmal, aki Isten embere volt. 
kit az Ur szeretett és kiválasztott arra a feladatra, hogy 
így nép atyjává legyen.
Am ikor Ábrám Egyiptom földjéről elvándorolt, új he- 

et keresett magának. Sőt egy régebbi szálláshelyét vette 
rtokba ismét, mely Bétel és A j között terült el. Abban 
z időben még együtt volt a két rokon. Ábrám és Lót. De 
csinek bizonyult a hely kettejük számára. Ábrámnak 
iási vagyona volt. Hatalmas nyájai. De Lót sem volt 
)kkal szegényebb. Neki is sok juha, marhája és sátra 
ilt. Pásztoraik között állandó vita támadt, és a szent
étű férfiú, Ábrám, a kiválasztott, nem bírta elviselni  ̂a 
szályt. De, mert tiszta ember volt, és kedves az Úr előtt, 
zm használta ki idősebb és tekintélyesebb voltából ere

dő előnyét, és Lótnák, a fiatal unokaöccsnek ajánlotta 
fe l a választás lehetőségét:

„N e legyen v i s z á l y  k ö z t e m  és k ö z i e d ,  az  
én p á s z t o r a i m  és a te p á s z t o r a i d  k ö z ö t t ,  
h i s z e n  r o k o n o k  v a g y u n k !  H á t  n i n c s  e l ő t 
t ed  az  egész  o r s z á g ?  V á l j  el  t ő l e m !  Ha te 
balra  t a r ta sz ,  én j o b b r a  m e g yek ,  ha te 
j o b b r a  mégy,  én ba l ra  térek .  ” (IMóz
13,8-9).

Lót elfogadta a tanácsot és körülnézett a vidéken. És 
talált a Jordán folyó mentén alkalmas helyet, mely meg
tetszett neki. Mert „ o ly a n  v o l t  az,  m i n t  az  Úr 
ker t je .  ” (IMóz 13,10).

így vált el egymástól a család két tagja, békességben. 
Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán kör
nyékén telepedett le, egészen Sodorna határáig.

De Sodorna és Gomora lakói bűnösek voltak és meg
haragudott rájuk az Úr. Ezért -  Ábrám könyörgése elle
nére -  elpusztította a két várost és környékét tüzes eső
vel. Csak Lótnák és családjának kegyelmezett meg. El
küldte hozzá angyalait férfiak alakjában, akik sürgették 
őt az isteni ítélet előtt:

„ K e l f  f ö l ,  f o g d  a f e l e s é g e d e t  és i t t  levő  
k é t  l e á n y o d a t ,  hogy  el  n e  p u s z t u l j  a város  
b ű n e  m i a t t . ” (IMóz 19,15).

Lót tétovázott. Akkor, azok a férfiak, akik angyalok 
voltak, megragadták Lót kezét és a családja tagjainak a 
kezét és kivonszolták őket a városból. Egy Coár nevű

helységbe vezették őket, amelyet az Ur csupán őmiattuk 
nem rombolt le.

Egyetlen feltételt szabott Lótnák Isten: „ N e n é zz  
h á t r a  és ne  á l l j  meg  s e h o l  a k ö r n y é k e n ! ” 
(IMóz 19,17).

Akkor következett be a tragédia. Mert Lót felesége 
megszegte az isteni parancsot. Szerette azt a vidéket, 
mely „ o ly an  vol t ,  m i n t  a z  Úr k e r t j e ”. Jól 
érezte magát ott és sajnálta a pusztulását. Am int férje 
után lépkedett és hallotta a pusztítás moraját, a kénköves 
tüzes eső lezúdulásának dübörgő hangjait, összeszorult a 
szíve. Sajnálta a várost, annak lakóit. A  környékét s an
nak növényzetét, mely dús volt és zöld, és legeltetésre al
kalmas. Fájt a szíve az otthona után. És hátranézett.

S mivel megszegte a parancsot, sóbálvánnyá változott.
Elmenekülnék innen, családommal és barátaimmal 

együtt. Valahova, ahol még jó k  az emberek. A hol nyu
godtan lehetne élni, szorongások és bántódások nélkül. 
A hol nem venne körül a közöny kegyetlen részvétlensége 
bennünket. A hol emberi méltóságban tudnánk élni. 
Ahonnan nem vándorolna el -  lehetőségek híján -  a 
„szürkeállomány”. A hol elfogadható öregséget érnének 
meg a munkában megrokkantak. A hol a családok gond 
nélkül nevelhetnék egészséges gyermekeiket. S minden 
fiatalba emberi tartást nevelnének.

Szeretnék olyan várost, ahol tiszták az utcák. Nem 
omlik a vakolat a házak faláról. Szeretnék olyan vidé
ket, ahol gazdag a föld, s azé, aki érdemes annak birtok

lására. Ahol nem pusztulnak az erdők. Nem halnának 
meg idő előtt az emberek és nem irtanák ki a fiatal fá 
kat.

Szeretném, ha hozzám is jönnének angyalok és kézen
fogva menekítenének el innen, ahol rosszul érzem ma
gamat. Jó lenne, ha vezetnének családommal és baráta
immal együtt, ki, erről a szeretet nélküli, gyarlóságokkal 
és vétkekkel terhes helyről. '

„ H á t  n i n c s  e l ő t t e d  az  egész  o r s z á g ? ” -  
kérdezte Ábrám Lótot.

„Hát nincs előttünk az egész világ?" -  kérdezhetnénk 
egymástól.

De nem tudnék elmenni Innen. Mert szeretem ezt az 
országot, ártatlan és szorongó népével együtt. Szeretem 
megváltozott állapotában is. S ha mégis átlépném a ha
tárát, örök érvényű búcsúzással, biztosan nem tudnám  
megállni, hogy vissza ne nézzek rá.

És akkor sóbálvánnyá válnék, m int Lót felesége. Ma
radok tehát itt, ahol nem érzem jó l magamat. De ez az 
én hazám. Ez az én országom. Tenni akarok érte vala
mit. Erőm szerint, amit tudok. A kkor sem hagynám el, 
ha pusztító tüzes eső szállna alá. M int ahogy maradtam 
akkor is, amikor az öldöklés gyilkos ereje nem az égből 
sújtott le ránk. Mert számomra és barátaim számára ez 
a hely most is olyan, m int „az Úr kertje”. Ezért összefo
gunk érte, az én családom és barátaim, sok más magyar 
családdal és azok barátaival együtt, hogy megmentsük.

Maradok tehát. És várok. Aggódva és szorongva, 
hogy mi lesz velünk. Figyelve a jövőt. Dermedtem

Majdnem sóbálvánnyá válva.
Lenhardtné Bertalan Emma
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Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr, az a nép, 
amelyet örökségül választott. Zsolt 33,12.

VASÁRNAP Napkelettől napnyugtáig dicsérjétek az 
Úr nevét! Zsolt 113,3 (Júd 25; Lk 19,41^18; Róm 
11,25-32; Zsolt 141). Az Úr nevének dicsérete több, 
mint egyszerű kötelesség. Nekünk is fontos, hogy az 
emberek minél többször hallják az Ur nevét, mert ak
kor annál többen ismerik meg őt. Nagyon szomorú len
ne, ha éppen mi lennénk akadályai ennek. Nem csak 
sónkkal, hanem életünkkel is legyünk méltók elhivatá- 
sunkra.
HÉTFŐ Amikor kiáltottam, meghalgattál engem báto

rítottál, telkembe erőt öntöttél. Zsolt 138,3 (ApCsel 
16,25; Róm 11,1-15; Mk 7,1-15). Az életben sokszor 
fordul elő, hogy valaki segítségért kiált. Ha válasz érke- 

I zik rá, akkor többnyire segítség is jön. Válasz nélkül 
azonban minden sokkal reménytelenebb. Isten nem 
hagy minket magunkra, csak annyit vár tőlünk, hogy 
kéijük az ő segítségét. Sokan azért nem tapasztalják 
meg Isten segítségét, mert nem is kérik azt. Ennek a 
magatartásnak a végletes példája, amikor valaki azért 
nem kér, hogy ne kelljen adnia sem. Kéijünk bátran és 
Ő mindent megad nekünk.

KEDD Tudd meg, és lásd meg: milyen gonosz és keser
ves dolog, hogy elhagytad Istenedet az Urat, és hogy 
nem félsz engem! Jer 2,19 (lTim 1,18.19; 5Móz 
32,7-12; Mk 7,17-23). Az érdemtelenül kapott sérelem 
sokkal jobban fáj, mint az amire rászolgáltunk. Jót aka
runk valakinek és mégis hiába veszi szavunkat. Sokakat 
hívunk, mégis kevesen jönnek. Maximális erőfeszítés -  
m inim ális eredmény. De vajon nem vagyunk-e mi is 
ugyanilyenek Isten szavával szemben? Ha fáj nekünk az 
a tudat, hogy megbántottuk Istent, akkor már jó úton 
vagyunk. Ha féljük őt, akkor pedig már sokkal köze
lebb.

SZERDA De én hozzád imádkozom, Uram, a kegye
lem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hű
ségesen segíts meg Zsolt 69,14 (2Kor 13,17; lKir 
21,1-10; Mk 7,24-30). A kitartás az egyik legfontosabb

dolog az életben. Amikor híres embereket kérdeztek si
kerük titkáról, érdekes módon a legtöbben a kitartást 
emlegették és alig a tehetséget, vagy a szerencsét. A 
„de” szócska itt azt jelenti, hogy a hívő ember Isten 
mellett minden körülmények között kitart, nem hagyja 
magát eltántorítani tőle. így imádkozzunk mi is Őhoz
zá!
CSÜTÖRTÖK Megszabadítalak benneteket minden 

tisztátalanságotoktól. Ez 36,29 (lPt 3,21; Jer 16,14-17; 
Mk 7,31-37). A tisztátalansággal az a legnagyobb baj, 
hogy a legtöbb ember nem szívesen veti alá magát az 
ítéletnek, mert azt mondja: A többiek ugyanolyanok, 
mint én. Miért hagynám én magamat pellengérre állíta
ni. Inkább örülni kellen annak, hogy van valaki, akinek 
fontos a mi mégoly tökéletlen tisztaságunk is. Beszél
jünk bátrabban bűneinkről és arról, hogy milyen csodá
latos volt, am iko r  a bűnvalláskor letettük azokat Jézus 
lábaihoz és az úrvacsorában feloldozást nyertünk. Lel
künk tisztasága múlik testünk tisztasága is!

PÉNTEK Élőtökbe adtam az életet és a halált, az ál
dást és az átkot. Válaszd hát az életet! 5M6z 30,19 (Jn 
6,63; JSir l,12-17.20-21a; Mk 8,1-10). A választás tra
gédiája abban rejlik, hogy mindig csak utólag tudjuk 
meg, jól döntöttünk-e? A saját fejünk után megyünk és 
az nem mindig jó tanácsadó. Ugyanakkor szemrehá
nyást sem tehetünk mert Isten szabad akaratot adott 
nekünk. Életünk ezáltal sokkal izgalmasabb, de ugyan
akkor sokkal veszélyesebb is lett. Imádkozzunk azért, 
hogy Isten a helyes útra vezéreljen minket!

SZOMBAT Szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert 
nem fogyott el irgalma. JSir 3,22 (2Tim 1,9; Mt 
23,24-39; Mk 8,11-13). Minden ember addig tud meg
állni a helyén, amíg szereti valaki, az édesanyja, a fele
sége, félje, gyermeke, vagy bárki más. Isten szeretete 
tartja helyén az emberiséget is. Nélküle már elvesztünk, 
kimerültünk volna. Milyen jó arra gondolni, hogy Néki 
gondja van reánk. Ez minden nap eszünkbe kell, hogy 
jusson különösen amikor földünk veszélyeztetett álla
potáról hallunk.

Koháry Ferenc

A VASÁRNAP IGÉJE
SZÓ SEM LEHET RÓLA?
Lk 20,9-19

■ ■ ■ ■ ■

Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek és tanúim lesztek...

ApCsel 1,8/a

Tüdőm, mély bűnbánatunk 
hangsúlya, a valódi bűnbocsánat 
az első számunkra. A saját bűne
ink tényleges komolyanvétele, az 
önmagát személyesen értünk áldo
zó Krisztus bűntörlő hatalma újra 
és újra alapvetően lényeges. Az 
élő hithez, hitélethez azonban 
szervesen tartozik hozzá a Szentlé
lek ereje, a tanúskodás fáradsága, 
öröme, a feltámadott Jézusról bi
zonyságot nyújtó erő. Kulcsa a 
Szentléleknél van, kibontakozásá
hoz is az 0  hatalma szükséges. 
Benne bízva kell komolyan ven
nünk egyházunkban is ezt a hatal
mas küldetést: „Erőt kaptok, ami
kor eljön hozzátok a Szentlélek és 
tanúim lesztek... ”

Jól ismerjük, hogy Isten kegyel
me az emberi létezés valamennyi 
dimenziójában, tehát az ember 
történelmiségében és társadalmi
ságában is jelen akar lenni és ha
tást akar kifejtem. Kegyelmes em- 
berszeretete humanizáló, békes
ségszerző kíván általánosan lenni. 
Új életet, megtérést teremtő ereje, 
hitet, krisztusi közösséget, igazi 
gyülekezetét, egyházat létrehozó, 
az Ő szeretetét továbbadó hatalma 
azonban a leghangsúlyosabb. Az 
ezt közvetlenül szolgáló feladatok, 
erőfeszítések mással egy szinten 
össze sem vethetők.

Urunk tanúságra küldő szavait 
hallva, nagyon hangsúlyos az a tény, 
hogy történelmi egyházunk megke- 
reszteltjeinek jelentős része nagyon 
ritkán vagy egyáltalán nem jut hoz
zá Isten igéjéhez, a szentségekhez, a 
közösségi élethez. Szomjazunk az 
evangélizádók és a közösségi élet 
olyan színvonalára, aminek segítsé
gével ezek a „távoli megkeresztel
tek” megtapasztalhatják az élő Jé
zus valóságát és bekapcsolódnak a 
gyülekezeti vérkeringésbe.

Népünkben még nagyobb a meg 
sem kereszteltek sokasága körü
löttünk. Várják Krisztus tanúit, 
akik a Szentlélektől kapott erővel 
nagy számban sodorják be őket 
evangélikus egyházunkba. Vágyó
dunk ugyanakkor a nekik lelki ott
hont adni tudó értékes, szerető kö
zösségekre. Népegyházunknak le
gyen hitvalló, tényleges közössé
gekben élő egyházjellege is. A 
belmisszió eredménye tud adni az
tán szilárd alapot a külmissziónak 
is.

Érdekes feltűnőséggel az Újszö
vetségben általában a tanúságra 
küldöttek mögött kitartó imádko
zó csoport állt. A  Szentleiket mi 
sem várjuk, mi sem kérjük hiába! 
Imádkozni tudásra van . nekünk is 
szükségünk az evangélizációs és 
missziói munka kiteljesedéséért, a

zavarok, az értetlenségek elmara
dásáért.

Igazán azonban számos alkal
mas, ébresztő erővel megáldott 
igehirdetőre van szükség. Kis egy
házunkban 40-60 főre becsülhető 
az igény azokra az erőteljes szolgá
lókra, akikkel már országosan 
meglendülne ez a megelevenítő 
munka. Fontos lenne az élő Jézus
ról tanúskodó, erőteljes igehirde
tők között a nem lelkészek jelen
tős részvétele is.

Akik igénk szerint a Szentlélek 
erejét és a küldetést közvetlenül 
kapták, nem tartoztak a korabeli, 
tanult papi rétegekhez. Ezt említ
ve is hangsúlyosnak kell tartanunk 
az evangélizáció és a misszió mun
kájához az Isten igéjének s az ezzel 
kapcsolatos tudomány rendezett 
ismeretét. Több éves munkával 
azonban ezt profán felkészültsé
gük mellett értékesen felépítik 
azok a nem lelkészek is, akiket a 
Krisztus szerelme szorongat.

Magam sok áldott lelkész szol
gálatából építkeztem, tanultam. 
Nagyon hálás vagyok azonban 
Uramnak, hogy valójában előttem 
járó és kortárs nem lelkészi testvé
reim eleven tanúskodásán keresz
tül bizonyította Szendéikével leg
erőteljesebben számomra, hogy Ő 
él s csak 0  tud igazi értelmet adni 
életünknek. Értékes, örömteli kül
detés különböző élethelyzetekben 
szolgálni, dicsőíteni Őt!

Itt ideig! Ott örökké!
Koczor Miklós

A mai vasárnap az óegyházi 
rend szerint: Jeruzsálem-vasámap. 
Már majdnem kétezer éve a szent 
város pusztulására emlékezik a ke- 
resztyénség ezen a napon, amely 
Kr. u. 70-ben következett be Jézus 
jövendölése szerint. Mai igénket, a 
gonosz szőlőművesek példázatát 
az egyház kezdettől fogva a zsidó 
nép vezetőire vonatkoztatta.

Ók utasították el Jézust (19. v.) 
és botránkoztak meg rajta, ezért 
nem kerülhették el Isten bünteté
sét.

Úgy gondolom, ha világos szá
munkra a példázat akkori üzenete, 
elkezdhetjük keresni a nekünk 
szóló mondanivalót. Tbdjuk, hogy 
a szőlőskert visszatérő motívum a 
Bibliában. Egy érdekes, reformá
ció korabeli festmény úgy ábrázol
ja a keresztyénséget, mint az ÚR 
szőlőskertjét. A kert egyik fele szé
pen gondozott, érik a tőkéken a 
gyümölcs, míg a másik oldalon 
nemtörődömség és a vandál pusz
títás nyomai fedezhetők fel. A ma
gyarázat a képről leolvasható: az 
egyik részen hűséges pásztorok, 
míg u másikon hivatásukról elfe
ledkező, csak önmagukkal törődő 
munkások láthatók. Eljön majd a 
szüret ideje és a Gazda számon 
kéri a termést. Elküldi követeit, 
akik emlékeztetik a munkásokat: 
nem az övék a kert, ők csak alkal
mazottak és felelősséggel tartoz
nak Isten népéért.

Szól tehát ez az ige minden 
pásztornak, de minden egyes ke
resztyénnek is. Ma egyre több em
ber kérdőjelezi meg, hogy van-e 
gazdája ennek a világnak, van-e 
értelme a felelős, másokért való 
életnek, és nem azoknak van-e iga
zuk, akik csak magukkal törődnek 
és mások kárára élnek. Fel kell 
tenni magunknak a kérdést: vajon 
hiteles-e keresztyénségünk a világ 
előtt? Nem váltunk-e mi magunk 
is közömbössé, tompává Isten kö
veteinek hangjára mai zajos vilá
gunkban? Meghalljuk-e amikor 
arra figyelmeztetnek, hogy ne ön
ző módon éljünk, hanem hűséggel, 
hiteles élettel tánúskodjunk a 
Gazdáról. Ha elutasítjuk az intő 
szót, valójában Isten Jézusban kö
zénk jött szeretetére mondunk ne
met és nem sokban különbözünk a

példázatbeli munkásoktól, akik 
megölték az örököst, s azzal álltat- 
ták magukat, hogy minden a leg
nagyobb rendben van.

Isten ítélete nem kerüli el a tőle 
elforduló, Fiát megtagadó keresz
tyénséget. Mert a kulcskérdés itt 
Jézus személye. Ahogy a példázat 
magyarázatánál Jézus a sarokkő
ről beszél, és az ehhez való viszony 
képezi az ítélet alapját (17-18. v.), 
úgy mai keresztyénségünknek is 
sarkalatos kérdése a Jézushoz való 
kapcsolatunk. Sokan azonosítják a 
keresztyénséget egyfajta tágan ér
telmezett istenhittel, amibe igen 
sokféle magatartás, erkölcs, élet- 
szemlélet belefér. Pedig nem így 
van. A keresztyén szó maga azt je
lenti: krisztusi. Aki keresztyénnek 
vallja magát, az egyben kötelezett
séget is vállal a Krisztus-követésre, 
a krisztusi normák szerinti életre a 
Biblia tanítása alapján. Nem lehet 
tehát valaki keresztyén a saját el
képzelése szerint. Krisztuson kell 
tájékozódnunk. Ha nem így te
szünk, önmagunkat csapjuk be és 
ugyanolyan váratlanul ér majd 
minket az ítélet, mint a jeruzsále- 
mi vezetőket. Szó sem lehet róla? 
-  Tiltakozunk mi is rögtön a ke
mény szavak ellen. Térjünk vissza 
Krisztushoz, építsük erre a sarok
kőre életünket -  és az ítélő Isten 
helyett a kegyelmes Isten szeretete 
segít minket utunkon. Ámen.

Gerőfi Gyuláné

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Gazdánk! Te jól tudod, 

hogy milyen sokszor elfelejtkezünk 
Rólad és a Tőled kapott megbízatás
ról. Bocsásd meg, hogy rohanó vilá
gunkban olyan könnyen hitelét veszíti 
keresztyénségünk. Kérünk, légy türel
mes hozzánk, segíts minket krisztusi 
módon élni másokért. Segítsd meg egy
házunkat, hogy lámpás lehessen a sö
tétben járók számára és utat mutasson 
a keresőknek Feléd. Jézus Krisztusért 
kérünk, hallgasd meg imádságunkat 
Amen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

augusztus 10., szombat: Missziói 
gyermekkonferencia -  Alberti 

augusztus 11„ vasárnap: „Élő víz- 
cseppek” -  igemeditációk: Gáncs Ala
dár

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. augusztus 11.

I Bécsi kapu tér de. 9. (úiv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de 11 (úrv.) D. Szebik Imre; du. 7. H afen
scher Károly; n „  Modori u. 6 . de. fél 10. 
Rihay Szabolcs; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, ü l., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Csillaghegy, Dl., Mátyás kir. u. 31. 
de. 10.; Óbuda, 10., Dévai Biró,M. tér de. 
10. Báiintné Varsányi Vilma; Újpest IV, 
Leibstück M. u. 36—38. de. 10. Blázy Lajos; 
V Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter- de. 11. (úrv.) dr. Harm ati Béla; du. 6. 
Zászkaliczky Péter; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) dr. Muntag A ndom é; du. 6. 
dr. Muntag Andom é; VUL, Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; VDI., Rákóczi út 57/b. 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VHI., 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; 
Vm., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabtny Tintás; 
IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey 
Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny lám  ás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Thmásy Tintás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. dr. Széchey 
Béla; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. 
Széchey Béla; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegy- 
vidék, XD., Thrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) 
Thkács József; de. 11. (úrv.) Takács József; 
du. fél 7. dr. Koczor Miklós; X m ,  Kassák L. 
u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; x n i., 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; 
XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tunásy 
Tamás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
Thmásy Tintás; Pestújhely, XV, Templom tér 
de. 10. Rafael íózsef; Rákospalota, XV, Régi 
Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 
de. 10. dr. K am er Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVH., Tessedik tér 
de. 9. dr. Selmeczi János; Rákoscsaba, 
X m ,  Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Péter 
Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. 11. dr. Selmeczi János; Rákosliget, 
XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Péter Attila; 
Pestszentlőrinc, XVH1., Kossuth tér 3. d e . .
10. Missura Tibor; Pestszentimre, XVIH., 
Rákóczi út 8 . (ref. templom) de. három ne
gyed 8 . Missura Tibor; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XDL, Hungária út 37. de. 8 . Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, 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

Badacsony: (prot. imaház) de. 9.; Bala- 
tonaliga: du. 6.; Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. 
u. 25.) du. 4.; Balaionfenyves: (ref. tem p
lom) du. 6.; Balatonföldván (Városháza, 
házasságkötő terem ) du. 2.; Balatonfüredi 
(ref. fehér templom) du. 6. (ném et); 
Balatonszárszó: déli 12. (ném et) du. 3. 
(magyar); Balatonszemes: (Fő u. 25.) du. 2.; 
Hévíz: de. 10.; Keszthely: (ref. tem plom ) de. 
fél 12.; Kővágóőrs: de. fél 12.; Mencshely: 
de. 11.; Nagyvázsony: du. 2.; Révfülöp: 
Siófok: de. fél 10. (ném et), de. 11. (magyar); 
Szentantalfa: de. 10.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 10. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Zsid 11,1-10; az igehirde
tés alapigéje: Lk 20,9-19.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán augusztus 12-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

HAZAI ESEMENYEK
MILLECENTENARIUMI EMLÉKMŰ 
KŐBÁNYÁN

Szervátius Tibor szobrászművésznek 
a honfoglalás 1100. évfordulója alkal
mából készített emlékművének lelep
lezésére 1996. augusztus 18-án, vasár
nap déli 12 órakor kerül sor a Buda
pest X., Szent László téren, Tőkés 
László református püspök és Ladocsi 
Gáspár katolikus tábori püspök, vala
mint a helyi lelkészek szolgálatával. 
Minden érdeklődőt szeretettel hívnak.

ORSZÁGOS KIÉ -TALÁLKOZÓT 
rendeznek 1996. augusztus 20-án Bé
késcsabán. A találkozóra szeretettel 
várják a régi és az újjáalakult KIE-hez 
tartozó testvéreket, de minden érdek
lődőt is. A nap témája: „ É s a z  A ty á k  sz í
vé t a  fiá k h o z  fo r d ítja "  (Mai 4,6)

A találkozó önköltséges, ebédrende
lés levélben (300,- Ft/fő) az alábbi cí
men: Bánszky Mihály 5600 Békéscsaba 
Corvin u. 13.

A találkozó helye: Luther u. 1. gyüle
kezeti tanácsterem. Kezdés; de. 9 órakor.

LELKESZAVATASOK AZ 
ÉSZAKI EGYHÁZKERÜ

LETBEN

STERMECZKY ANDRÁS 
végzett teológust augusztus 17- 
én, szombaton de. 10 órakor 
Oskün az evangélikus temp
lomban, HEGEDŰS ATHLA 
végzett teológust augusztus 17- 
én, szombaton du. 4 órakor 
Veszprémben az evangélikus 
templomban, HERCZOG 
CSABA végzett teológust Bu
dapesten a Bécsi kapu téri 
templomban augusztus 18-án, 
vasárnap de. 11 órakor avatja 
lelkésszé D. Szebik Imre püs
pök.

lása-gondozása apartmanban, ületve 
1-2 ágyas elhelyezéssel. Befizetett 
összeg öröklődik. VÁRVÖLGYÖN 
Mátyás kir. u. 30., SZABADKÍGYÓ
SON Áchim u. 2. alatt. Támogatóink, 
kik Otthonházaink tevékenységét tá
mogatják, ingyenes tombolajegyet kap
nak, mely tulajdonosai között VÁR- 
VÖLGYON 20 m2-es apartman élet
hosszig tartó használatát sorsoljuk ki 
1996. augusztus 20-án. NAPFÉNY 
Otthonházak 8381 Hévíz, Széchenyi u. 
23. Pf. 50

Tél.: 06/83-314-239, 06/20-243-118

A próh irde tés

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

ID. RÁCZ E N D R E
1911-1996

Id. Rá ez Endre ny. tanító, fotó
művész Győrben hosszú és súlyos 
betegség után 85 éves korában el
hunyt. Temetésén június*24-én a 
győri nádorvárosi temetőben uno
kaöccse, Weltler Sándor soproni 
lelkész hirdette a vigasztalás igé
jét Jn 11,1,3—4,6/b alapján. Ismer
tette életpályáját, mely Csikvánd- 
ról — ahol édesapja evangélikus 
kántortanító volt -  ugyanazon hi
vatást választva Vönöckön, Urai- 
újfalun át Győrig vezetett. Ezután 
dr. Mészáros László fotóművész a 
Magyar Fotóművészek Országos 
Szövetsége és a győri Fotóklub 
képviseletében vett búcsút az el
hunyttól. Elmondotta, hogy id. 
Rá ez Endre tanítói pályája mellett 
a fotóművészet terén is kiemelke

dően tevékenykedett, melyet kiállí
tások és pályadíjak bizonyítanak. 
A sírnál Bödecs Barna nádorvárosi, 
lelkész -  aki betegsége idején ál
landóan látogatta -  szolgált. Vé
gül a szülőföld, Csikvánd gyüleke
zete képviseletében Polgár Lajos 
lelkész emlékezett rá azzal, hogy a 
csikvándi harangok ezekben a 
percekben búcsúztatják id. Rácz 
Endrét, aki kedves költőjével Ady 
Endrével vallotta „...Hazamegyek 
a falumba...”

Gyászolják gyermekei, Rácz 
Endre és Alpár családijaikkal, 
unokákkal és dédunokákkal; test
vére, Weltler Ödönné ny. lelkész 
neje, unokatestvérei a Gyarmathy, 
Nagy, Szokolay és Weltler család
ból.

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK

A tanév kezdése előtt e héten 
a hittankönyveket ajánljuk:

ISTEN KEZÉBEN 93,- 
HINNI TANÍTS, URAM II.

165,-
TUDOM, KINEK HISZEK III.

143,-
URUNK SZOLGÁLATÁBAN 
IV. 275,-
HAZAI
EGYHÁZTÖRTÉNELEM

124,-
AZ ELET KÖNYVE 148,- 
AZ EVANGÉLIUM IGAZ
SÁGA 126,-

A könyvek kaphatók a Sajtó
osztály Könyvesboltjában (VITI. 
Üllői út 24.)

Egy fájtából ötnél több könyv 
rendelése esetén 10%-os enged
ményt adunk.

A Börtönszolgálat imatémája: 
Imádkozzunk a családoktól elcsellen
gett gyermekekért, hogy Isten megóvja 
őket minden veszedelemtől és mielőbb 
visszataláljanak otthonukba.

ELŐFIZETŐINKHEZ!
Többen panaszolták, hogy jú

nius-július hóban nem érkezett pon
tosan vagy tejesen elmaradt egy-egy 
lap kézbesítése. Utánajártunk és meg
tudtuk, hogy időben elment az újság a 
feladáskor. A késés vagy elmaradás a 
postások nyári szabadsága miatti tor
lódásokból, kiesésekből adódhat Ké
résre szívesen pótoljuk az elmaradt 
példányokat! Kiadóhivatal.

Megyeszékhelytől 20 km-re fekvő vi
déki házamba gondnoki-karbantartói 
munkák elvégzéséért hívő erdélyi/vaj- 
dasági magyar családot befogadok. Vá
laszokat „MEGBÍZHATÓ” jeligére a 
szerkesztőségbe várom.

Elcserélném VI. kér. Zichy Jenő ut
cai kétszobás, 58 mJ-es első emeleti, 
körfolyosóra néző, komfortos, tataro
zásra szoruló öröklakásomat XI. kér. 
45-50 m2-es nem panel, emeleti, kom
fortos örök- vagy önkormányzati lakás
ra. Cím a szerkesztőségben.

NAPFÉNY Otthonházainkba je
lentkezéseket fogadunk el. Idősek ápo-

A közeljövőben magyar nyelven is megjelenik
Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába 
(Einführung in die Pastoralpsychologie) 
című könyve.
A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül.
A könyv bolti ára 1980 Ft.
Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a 

kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz 
Előjegyzését a következő címre küldheti be:
ASTRA, Siófok, Pf. 117. 8601
Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvétellel postázzuk.

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.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési dij külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton); 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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VASÁRNAP

___ O R S Z Á G O S
e v a n g é u k u s

H E T IL A P Elet ARA: 35 FT

Te is anyácskám ráncos Magyarország 
De kinövöd még mai magad torzátl 

Érzem, érzem újul már 
Ezeresztendős szép fiatal orcád.

Sík Sándor

A TARTALOMBÓL----
HOGYAN TALÁLKOZOTT 

A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL 
A REFORMÁCIÓBAN

A KÉT RÁKOSPALOTAI TEMPLOM

MILLECENTENÁRIUMI 
MEGEMLÉKEZÉSEK KÜLFÖLDÖN

MILLECENTENARIUM
Millecentenáriumi megemlékezésünket mai számunkkal kezdjük meg. Három sorozatban szeretnénk 

nem csupán megemlékezni, hanem keressük annak nyomait, ahogyan a keresztyénség egyes korokban 
meggyökeredzett, továbbplántálódott, megerősödött vagy gyengült

Első sorozatiunk címe: „Hogyan találkozott a magyarság az evangéliummal?” Ebben próbáljuk megraj
zolni történelmi korok kegyességrajzát.

Második sorozatban arról szólunk, „Hogyan szólalt mega keresztyénség?” Irodalomban és művészetek
ben, m it adott népünknek, mi volt a keresztyén hit hatása és ereje rajtuk keresztül.

Harmadik sorozatunk a mához közelíti a megemlékezés tárgyát és eredményeit: „Vallás, erkölcs és jövő  
-  a millecentenárium idején”.

Ezeket a sorozatokat elkezdjük ma és augusztusi, szeptemberi számainkban folytatjuk. Reméljük, 
hogy nem csupán történeti anyag lesz olvasóink számára, hanem esZméltető, elgondolkodtató és mai 
életünket, tanúságtételünket, helytállásunkat erősítő és gazdagító.

IOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL

A honfoglaláskor

T17

'pád vezér szobra a budapesti Hősök térén

Az ez évi millecentenáriumi megemlékezések so- 
n foglalkozunk ebben a sorozatban a magyarság és 
zus Krisztus evangéliumának népünk történei
ének különféle idejében történt találkozásával.
A magyarság őstörténelme a régészet legújabb 
tatai szerint kb. 5-6 ezer éves múltra tekint vissza.
i Urál vidéki, majd a finnugor közösség felbomlása 
án Kr. e. 1000-500 közötti időtől beszélhetünk az 
magyarság kezdetéről. A Dél-Uráltól nyugatra 
lyezhetjük Magna Hungáriát, ahol kettéválik a nyu- 
t felé vándorló és az őshazában maradó magyarok 
ja. Itt találja meg a visszamaradt magyarságot 
lianus barát 1236-ban. A  nyugatra vándorló rész a 
an folyó alsó részén Levédia néven talál átmeneti 
zát, majd tovább vándorolva, a Dnyeper és 
íiyeszter folyó között Etelköz néven rendezkedik be 
y időre, kb. 840-850 között. Eddig füves sztyeppén 
ndoroltak és tapasztalták ennek védtelenséget 
entő nyitottságát. Itt magasodik fel előttük a 
írpátok hegyvonulata. A vezető fejedelem, Árpád 
mialitása ismeri fel a lehetőséget és kész szövet
lek, segélyül hívások formájában belekapcsolódni a 
írpát-medence népei közötti vitákba és e hadjára- 
k során tervszerűen vizsgálja meg a Kárpátok 
ezte terület ideális védettségét. Az itt élő frank, 
övén, szláv népek egyike sem tud igazán meggyö- 
resedni, de a korábbi gót, alán, szarmata, avar, hun 
rzsek sem. Árpád így ismeri fel a magyarság fela- 
tát: itt teremteni tartós hazát a népnek. Ehhez ad 
gső indítást, amikor az éppen nyugat felé kalan- 
zó magyar fősereg hátába támadnak a bolgár- 
senyő seregek az etelközi szállásra. Súlyos veszté
jét okoznak emberben és állatban az otthon ma
it népnek, de túlzás lenne azt mondani, hogy „fej- 
jztett meneküléssel” jutnak be a hágókon át a Kár- 
t-medencébe. Ez a honfoglalás 896-ra datált ideje. 
Vessünk egy pillantást a magyarság vallási hely
iére is. A magyar ősvallás a sámánizmusnak egyik 
tozata, de nem tudunk túl sokat róla. A vándorlás 
a során viszont iszlám, zsidó és keresztyén hatások 
srték népünket. Érdekes, hogy a bizánci VIII. száza- 
püspökjegyzék említi, hogy a hunok és onogurok 
zötti missziónok is van püspöke. Ez minden bizony- 
1  érintette az onogurok közé számító magyarokat 
Bizánci források említik, hogy amikor Bulcsú horka 
igkeresztelkedett Bizáncban, akkor Theophilaktos 
triarcha egy Hierothes nevű szerzetest püspökké

szentelt és hazánkba küldött a keresztyén misszió 
végzésére. Egy újabban előkerült régészeti lelet is jelzi 
a keresztyénség teijedését. Bezdéden egy magyar sír
ban olyan tarsolylemezt találtak, amelyen indás díszítő 
keretben (sajátosan magyar művészi elem) görög 
kereszt ábrázolata látható.

Makkay Jánosnak a Honfoglaló magyarokról írt 
cikkében olvastam még egy érdekes adatot. Már a 
800-as évek derekán volt az ómagyaroknak görögből 
fordított magyar bibliája. Pázmány Péter idézett 
nehány mondatot ebből, különben elveszett, leg
alábbis nem tudunk róla. Idézetében Jézus utolsó sza
vát a kereszten idézi: latinul „consummatum est” 
elvégeztetett. Ebben a régi magyar szövegben ezt így 
fordították: „megtökélletött”. Kár, hogy irodalom- 
történetünk ezzel nem sokat foglalkozik.

A honfoglalást követő nyugati kalandozások az új 
haza nyugat felé való biztonságát is szolgálták. 
Keleten a Kárpátok vonala, nyugaton a gyepű Enns 
folyóig való kiterjesztése jelentette ezt a biztonságot. 
(Túl az Operencián az Oberenns kifejezés népi for
mája) A  Lech mezei vereség, majd a keleti kalan
dozások leszűkülése után Géza nyomban felismerte, 
hogy gyökeres változtatásra van szükség, ha a ma
gyarság a Kárpát medencében végleges hazát akar 
találni. Ezt a felismerését tetté érlelte, amikor hírét 
vette, hogy az ifjú II. Ottó, a leendő német császár és 
Theophanu bizánci hercegnő eljegyzése megtörtént 
és így hazánk harapófogóba kerül, azonnal követeket 
küldött I. Ottó császárhoz és békességet ajánlott, sőt 
egész népével a nyugati keresztyén királyságokhoz 
való csatlakozását. Követei 972-ben Sankt-Gallenben 
érték el a császárt, aki egy Prunnward nevű szerzetest 
választott a magyar misszió vezetőjévé, akit a mainzi 
érsek azonnal püspökké szentelt és Brúnó néven pas- 
saui papokat véve maga mellé segítőül, jött orszá
gunkba. Munkásságuk nyomán hamarosan ötezer 
előkelő magyart kereszteltek meg. Hamarosan 
Adalbert prágai püspök is idejött, akit elked
vetlenítette^ a cseh nemesek visszatérő pogány élet
formája és nagy lelkesedéssel vett részt Vajk, a későb
bi István királyunk keresztelésében, nevelésében, aki 
már gyermekkora óta keresztyén hitben, életrendben 
nevelkedett, bajor Gizella, a felesége is buzgó keresz
tyén volt, így az ő uralma alatt történt meg a magyar 
királyság megalapozása, koronakérés, koronázás, 
nyugati értelmű királyi jogok gyakorlása, püspök
ségek szervezése stb.

Ez a nyugati orientáció, István határozottsága 
olyan gyümölcsöt hozott, mit eddig sem a rómaiak
nak, sem a hunoknak, sem a frankoknak, sem a szláv 
fejedelmeknek, sem az avaroknak nem sikerült: az 
egész Kárpát-medence egyesítése és megtartása, ezer 
éven át.

Mindebben rejtetten része volt az evangéliumnak. 
Lássuk ennek jeleit is. A bizánci keresztyénség meg
merevedett. Nem is volt benne reformmozgalom 
sohasem. A nyugati keresztyénség éppen akkor élte 
át a szerzetesi reformmozgalmakat (Cluny). A ha
zánkba jött térítő szerzetesek is ezekhez tartoztak. 
Életüket áthatotta a Krisztusért való mártírium vágya 
(Gellért). Már a kalandozó magyarok táborait is fel
keresték. A hazahozott foglyok között is volt sok 
buzgó keresztyén, aki itt mint szolga, alázattal, tü
relemmel, jámbor életfolytatással hatott a környe
zetére. Mind emögött ott élt a feltámadott Jézusban 
való hitük és ez az evangéliumban gyökerezett. 
Hatott az új püspökségek szervezése, de nem csak a 
hatalmas székesegyházak építése, hanem a falusi kis 
templomok (keresztelő templom -  ecclesia bap
tismatis) építése. Hatott egyfajta keresztyén kontinu
itás. Thomasz Edit ókeresztyén régésztől hallottam, 
hogy a Bakonyban 26 Árpád-kori templom alapzatá
nak vizsgálatakor kiderült: valamennyi római kori 
alapokra épült. A római kori elv: 10 major építsen egy 
basilica rusticát. István ezt követte. Átviharzott a 
települések felett ellenséges pusztítás, tűzvész, árvíz

stb. A nép azonban maradt, megfogyva, de hitéhez 
ragaszkodva és újraépítette vagy kijavította templo
mát.

Korszakos jelentőségű a Bencés-rend behozatala. Az 
ő nevelői tevékenységük áthatotta az egész országot.

Végül még egy: a nyugati keresztyénség útján jutott 
el hozzánk is a reformáció. Magyarország ennek a 
keleti széle.

Sólyom Károly
István király ábrázolása a Képes Krónika egyik iniciáléjá
ban

VALLAS, ERKÖLCS ÉS JÖVŐ -  A MILLECENTENÁRIUM IDEJÉN
A

Uj pogányság és/vagy keresztyénség
A cím talán különösnek tűnik, hiszen népünk már a 

honfoglalás előtt találkozott a keresztyénséggel, amelyet 
később István király államvallássá tett. A „pogány” szó 
pedig mára már kiment a divatból...

Szentírás és pogányság

„Pogány” szavunk a latin paganus-ból származik, 
amely eredetileg falusit, vidékit jelent, ehhez később 
megvető értelem társult. A megfelelő héber szó (gój) és 
görög szó (ethnosz, ethnikosz) a Szentírásban a választott 
népen kívül lévőket, illetve később a közülük való keresz
tyéneket is jelöli.

A Szentírás tehát azokat nevezi így általában, akik 
nem tartoznak Isten népéhez, nem az igaz Istent imád
ják. Más istenek csak képzeletben léteznek, vagy ha 
létezésüket nem tagadják, akkor is szigorúan tilos hoz
zájuk fordulni: Izrael számára nem léteznek. tyA népek 
istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója” (Zsolt 
96,5). „Isten uralkodik a népeken” (Zsolt 47,9). Az első 
parancsolat csak így szólhat: „Ne legyen más istened raj
tam kívül!”

A z Újszövetség a fentiekhez azt teszi hozzá, hogy 
Isten, a világ teremtője és gondviselője „úgy szerette 
... a világot, hogy egyszülött Fiát adta ...” és „... nin
csen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az ég 
alatt az embereknek más név ...” (Jn 3,16 és ApCsel 
4,12).

Azok is, akik nem hallottak az egy Istenről és Jézus 
Krisztusról, képesek lehetnek a jóra, „mert amikor a 
pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes 
eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor 
ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. 
Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van 
írva a szívükbe” (Róm 2,14-15a).

A Szentírás szerzői azonban hallani sem akarnak arról, 
hogy a választott nép, vagy Krisztus testének tagja más 
vallásra, istenre, kultuszra (vissza)téijen -  gondoljunk 
csak Illés történetére (lKirl7kk), vagy Pál figyelmezte
tésére: „Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal?” 
(2Kor 6,16).

Vallásszabadság Isten előtt?

Ma gyakran halljuk, hogy Istenhez (a Világszellemhez, 
Legfőbb Lényhez, Minden-Egyhez stb.) sok út vezet, és a 
keresztyénség csak egy ezek közül. Kár lenne tagadni, hogy 
különösen is a nagy világvallásokban vannak magas szín
vonalú erkölcsi tanítások, és ezek Izraeltől és a keresztyén- 
ségtől függetlenül is jelentős kulturális értékek létrehozását 
segítették elő. (Ez értelemszerűen vonatkozik az iszlámra is, 
noha az a zsidóság és a keresztyénség „helyreigazításaként” 
keletkezett). Mindez azonban nem jelenti azt, hogy keresz
tyénként minden vallást egyformán jónak, helyesnek nyil
váníthat bárki is, azzal a jelszóval, hogy mind a célhoz, 
Istenhez vezet. Erről igazán csak az az Isten tud kötelező 
érvénnyel nyilatkozni, akit a különböző vallások hívei 
különböző neveken, fogalmakon, különböző módon akar
nak elérni.

Önmegváltás
A mindennapi életben a keresztyénségről más vallásra 

való áttérés problémája viszonylag ritkán jelentkezik ilyen 
élesen. Rendszerint arról van szó, hogy bizonyos régi, 
„pogány” vallási elemek keveredve, átalakítva hatnak, és 
az emberek ezektől remélik a sikereket, életük jobbra for
dulását. A keresztyénség történetét is végigkísérik 
üyenek. Ma még inkább divat a horoszkóp, a különböző 
jóslási módok, és megdöbbentően sokan hisznek a lélek- 
vándorlásban/reinkamációban. Természetgyógyászat 
címén sokszor bizonyos, többnyire távol-keleti vallási ta
nokat közvetítenek. De számos vallási elemet, szimbólu
mot kínál a szórakoztatóipar is. A New Age (Új Kor) 
fedőneve alatt évszázadok, évezredek óta gyakorolt, 
jórészt keletről nyugatra exportált, tudományos köntösbe 
bújtatott okkult, ezoterikus (titkos, beavatottaknak való) 
tanítások és praktikák teijednek. Bármilyen változatosak 
is, abban megegyeznek, hogy -  nem ritkán jó pénzért -  az 
önmegváltás lehetőségét kínálják fel az embernek.

Az anyagiak hiánya és bűvölete
Ma Magyarországon a felnőtt lakosságnak körülbelül a 

fele „vallásos a maga módján”, és 15-20 százalék „az egyház 
tanítása szerint”. Az elmúlt évtizedek „tudományos” ateista 
propagandája ugyan nem érte el a vallásosság megszűnését 
az emberek többségénél, de az egyházak tevékenységét 
nagymértékben visszaszorította, és semmit sem adott 
helyette. Vagy ha mégis, akkor leginkább az anyagiak haj
szolását. Akár úgy, hogy egy bizonyos réteg sokszor az 
eszközökben sem válogatva gazdagszik, akár úgy, hogy 
egyre több embernek egyre nehezebb a mindennapi megél
hetés, ha még annak nevezhető egyáltalán. Az ember, a 
„legfőbb érték” ma már inkább csak „költségtényező”, 
főleg, ha „eltartottnak” számít (munkanélküli és más segé
lyezett, gyermek, nyugdíjas stb.), akinek különösen is súlyos 
árat kell fizetnie az egykori „legvidámabb barakkért”. 
Közben a reklámok azt sulykolják, hogy egy bizonyos ciga
retta, ital, mosópor, öblítő, fogkrém, autó, értékpapír stb. 
teszi boldoggá, sikeressé egyre fogyó népünk -  annyira, 
amennyire fizetőképes -  tagjait. Csoda-e, ha annyian vevők 
különböző -  nyíltan vagy inkább burkoltan -  vallásos, régi- 
új pogány sikerreceptre is?

Vallásszabadság -  népünkért

1100 éves hazánkban ma vallásszabadság van, ennek min
den előnyével és hátrányával együtt. Vhgyis mindenki hirdet
heti, reklámozhatja a maga ilyen-olyan, valódi vagy álvallási 
közösségét. A történelmi egyházak is mindenkit hívhatnak, 
hívunk is. Sok okunk van hálaadásra, de elégedettségre 
aligha. Sokkal vonzóbbnak kell lennünk, hogy minél többen 
szívleljék meg általunk Luther minden korban érvényes 
figyelmeztetését: „... amire a szívedet hagyod és bízod, 
valójában az a te istened”, és az igaz Istenhez forduljanak. 
Akkor, amikor az új pogányság, a tévtanítások, az anyagiak 
és általában a teremtmény imádata (Róm 1,25) minden 
korábbinál változatosabban érvényesül hazánkban is.

Dr. Szentpétery Péter

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium MEGHÍVÓ
új kollégiumának ünnepélyes avatása A Budapest-cinkotai evangélikus templomban
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i f o  GYERMEKEKNEK

„Hazám!”
Ez az a hely, ahol otthon érzem magam.
Itt születtem, itt növekszem, itt járok suliba.
Itt vannak a barátaim, és itt nem tévedek el sose. 
Milyen rossz lehet, ha valakinek nincs hazája!
Én örülök, hogy van hazám, van otthonom!
Uram, kérlek most azokért, akik hazátlanul, 
otthontalanul élnek a nagyvilágban -  segíts nekik 
otthonra lelni! .
Kérlek azokért is, akik számára már túl termé
szetes
és ezért figyelemre sem méltó az otthon melege -  
hadd legyünk mind hálásak azért, hogy van 
hazánk!

TANÚIM LESZTEK

Gellért püspök
Ebben a sorozatban olyan keresztyéneket ismerhettek 

meg, akik dacolva veszélyekkel és fenyegetésekkel, bát
ran kiálltak hitük mellett. Mostanában annyi szó esik 
arról, hogy a magyarok 1100 esztendővel ezelőtt vették 
birtokba a Kárpát medencét. Most egy olyan férfiről lesz 
szó, aki sokat tett azért, hogy a magyarság is megismerje 
Jézus Krisztust. #

Talán már hallottatok Géza fejedelemről, István
nak. az első magyar királynak az édesapjáról. Géza 
Nyugat-Európából hívott papokat, hogy népével 
megismertesse a keresztyén hitet. Amikor a fejede
lem 997-ben meghalt, fia, István lett az utóda.

István sokban folytatta apja munkáját. Igyekezett 
békében élni a szomszédos népekkel. Szükség is volt 
erre, ha azt akarta, hogy Magyarországot a környező 
országok Európa részének tekintsék. Amikor megko
ronázták, arra is jogot szerzett, hogy megszervezze 
országában az egyházat. Püspökségeket és érseksége
ket alapított. Uralkodása alatt 10 egyházmegye ala
kult, melyeknek élén a püspök állt, és megparancsol
ta, hogy minden 10 falu építsen templomot.

István apja példáját követve, újabb papokat és püs
pököket hívott az országba. így érkezett Magyaror
szágra 1021-ben Gellért is, aki a Csanádi püspök lett.

Amikor István király meghalt, az ország rendjét 
külső és belső támadások veszélyeztették. Kívülről a 
német császár seregei, belülről pedig pogánylázadá- 
sok tették veszedelmessé a helyzetet. Az ország min
den részén elégedetlenség támadt. A pogánylázadás 
élén a Békés megyei Vata állt. A papokat idegen be
tolakodóknak tekintették, ezért üldözték, sőt sokat 
meg is öltek közülük.

Gellért püspök ezt a zűrzavaros helyzetet így jelle
mezte:

„Senki sem nevezhető igazi királynak, aki nem Isten 
szolgája. ’’ iyÁ mostani időben nálunk a dühösségtől ösz
tönözve mind megátkozták nemcsak az isteni szertartá
sokat, az anyaszentegyházat, és a papokat, hanem ma
gát az Isten Fiát, Jézus Krisztus Urunkat is. ”

Ebben az időben minden egyházi ember irányába 
rossz és ellenséges volt a közhangulat. Gellért egyszer 
három püspöktársával és Szolnok ispánnal Székesfe
hérvárról Pest felé tartottak. Útközben a tömeghan
gulat láttán és hallatán már sejtették, hogy mi vár rá
juk. Diósdon felkészültek a mártírhalálra. A pesti rév 
budai oldalához érve, a zajongó tömeg szekerüket kő
vel dobálta meg. A püspök keresztet vetett a támadók 
felé, mire azok feldühödve kiborították a szekérből és 
megkövezték, majd a haldoklóba lándzsát döftek.

Emlékét a hálás utódok megőrizték. Nevét viseli 
Budán a Gellérthegy, melynek oldalán szobra is meg

található. Hitéért való bátor kiállása a mai keresztyé
nek számára is példa lehet!

Hegyi Emőke

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK 
-  SKANDINÁVIÁBÓL

A tanító számolásból versenyt rendezett az iskolá
ban. Jutalmat is tűzött ki a nyertes számára.

A fiúk, megkapva a feladatot, munkához láttak. 
Lóri, aki kitűnő számtanista volt, hamar készen lett a 
munkával. De mialatt nagy diadalmasan körülnézege
tett az osztályban, a mellette ülő Kami lemásolta a ki
dolgozást, azután pedig észrevétlenül letörölte Lóri 
táblájáról az egészet. Ezzel a csalással Kami nyerte 
meg a versenyt s a jutalmat is.

Lórinak nagyon fájt ez az alattomosság. Haragjá
ban föl is akarta Kamit jelenteni, ami súlyos büntetést 
vont volna maga után, de aztán mégsem tette. Eszébe 
jutott az írás tanítása, mely szerint senkinek se fizes
sünk gonosszal gonoszért, hanem inkább a rosszat jóval 
győzzük meg. Ezért azután Lóri is másfajta bosszút 
forralt. Szombaton este uzsonnára hívta magához Ka
mit. Kitüntető szívességgel fogadta őt s megmutogat
ta játékait is, amelyek között különösen egy karcsú 
hajó, a „Bátor” tetszett meg nagyon Kaminak. Mikor 
azután estefelé válniok kellett egymástól, Lóri a „Bá
tort” odaajándékozta Kaminak. Kami ennyi jóság lát
tára fülig pirult, majd nagy szégyenkezéssel Lórihoz 
lépett s így szólt: „Ki sem mondhatom, mennyire szé
gyellem, amit veled tettem. Kérlek, bocsáss meg nékem, 
ígérem, hogy soha, de soha többé nem leszek rossz hoz
zád. ” E  szavak hallatára kibeszélhetetlen boldogság 
fogta el Lóri szívét, főképpen azért, hogy sikerült a 
Biblia tanítása szerint még ellenségét is szeretnie s a 
rosszért jóval fizetnie. Próbáljátok meg ti is ezt Gyer
mekek.

Kärnä O. A.
• - ' 4» «UiM •

A szegény Archimédes hallott arról, hogy úgyszól
ván mindenki visz valamit ajándékba Szokratesnek, 
az egykori híres görög bölcsnek. Archimédes is szíve
sen adott volna neki valamit, de ő szegény volt, nem 
volt semmije. Egy napon mégis odalépett a bölcshöz 
és így szólt hozzá: „Mivel nekem, ó, Szokrates nincs 
semmi elajándékozni valóm, így magamat adom ne
ked. ” Mire Szokrates így válaszolt: „Tedd meg ezt, és 
én visszaadlak téged magadnak jobbként, mint amilyen 
most vagy. ” Ezt a csodát sokkal inkább meg akarja és 
meg tudja velünk tenni Jézus, mint Szokrates tehette.

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

HOGYAN SZÓLALT M EG A KERESZTYÉNSÉG

A  képzőm űvészetben
A  képzőművészet egyidős az emberiséggel. -  Bibliai 

alapon nyugodtan mondhatjuk, hogy az ember teremté
sének egyik isteni ajándéka. Ha van szemünk és szívünk 
rácsodálkozni Isten teremtett világának „mindennapos" 
csodáira: egy-egy fűszál, falevél, táj, vagy a csillagos ég
bolt művészi, hihetetlenül ötletes, fantáziadús alkotásá
ra, melyek egyben szellemi-lelki tartalmat hordozva csen
genek vissza a lelkűnkben, s mellette nem felejtjük el a te
remtéstörténetben hangtó igét: „ M e g t e r e m t e t t e  I s 
ten az  e m b e r t  a maga  k é p m á s á r a ,  I s t en  
ké p m á s á r a  t e r e m t e t t e ” (IMóz 1,27), akkor nyil
vánvaló, hogy az alkotás képessége bennünk az istenké- 
pűségünk töretlen lenyomata. -  Ez egyfelől Isten iránti 
hálára indíthat bennünket, másfelől méltóságunk sú
lyát, és az alkotás felelősségét is hordozza. Hiszen Isten 
az egymásra épülő teremtési aktusainak sorában „ lá t 
ta, hogy m i n d e n  igen j ó ” (IM óz 1, 4, 10, 12, 
18, 21, 25, 31), s ha mi is hordozni akarjuk istenképűsé- 
günket e téren, jó t -  nem csak szépet! -  kell alkotnunk...

A z alkotókészség belénk rejtett ajándéka azonban 
nem csupán valami új és szép létrehozásának örömét, 
sikerélményét jelenti az embernek, hanem a legalapve
tőbb és legátfogóbb kommunikációs lehetőséget is. A  
szavak és gesztusok közlési módja mellett, a legegysze
rűbb, mindenki számára adott és maradandó informá
ció- és üzenethordozó. A z ősemberek barlangfestményei, 
vagy a még írni, olvasni nem tudó gyermekek rajzai így 
állnak előttünk a képzőművészet kiemelkedő alkotásai
val együtt. Sok tízezer év távlatán, óriási fejlettségi, nyel
vi, kulturális szakadékok fölött ível át a formák, színek, 
kompozíciók beszédes közlendője. A z európai, ameri
kai, ázsiai, afrikai ős-, vagy modemkori rajzok, festmé
nyek, szobrok formanyelvi „szóhasználatát”, kompozi
cionális „mondatfűzését” több-kevesebb odafigyeléssel 
mindenki megérti e világon, bármiféle néphez vagy kor
osztályhoz tartozzon is.

A  képírás (a festészet) és a faragott kép (a szobrászat) 
alkotásai és alkotási folyamata ugyanakkor nem csak az 
egymás közötti információközlés eszköze az ember szá
mára, hanem valamiféle transzcendentális kötődés és 
kapcsolatteremtés megvalósulása. A  képi kifejezések, 
formák, alakok megjelenítése összekötőkapocs az égiek- 
kel, az istenek világával is. Ezért mindenkor a művészet 
és a vallás elválaszthatatlanul összetartozik A  művészet 
egyfajta, a láthatót a láthatatlannal összeölelő, interdisz
ciplináris „égi szféra”, melynek kvalitásos alkotásait 
„vallásos tisztelet” övezi, s az alkotókat is, akik talán ön- 
tudatlanul, úgymond „isteni sugallatra”, sűrítve, többet, 
összetettebbet produkáltak, m int amit reméltek tőlük -  
Ezzel lett a képzőművészet minden vallás kitüntetett 
„nyelvévé”, melyen keresztül sokszor megfoghatatlan, de 
mégis jó l érzékelhető módon üzennek mondanak vala
mit az égek a földieknek

A  keresztyénség mindezekkel a kezdetektől tisztában 
volt. A  társadalmi környezet hatásán túl az a megtapasz
talt tény is erősítette, hogy „ az Ig e  t e s t t é  l e t t ” (Jn 
1,14), azaz Isten akarata, szándéka és szeretete látható 
formát, emberi kifejezést nyert Jézus Krisztusban. Ter
mészetes ezek után hogy Jézus „végrendeletét”, a misszi
ói parancsot (Mk 16,15) úgy értelmezte, hogy azt nem 
csak a verbális, hanem a rendelkezésére álló vizuális, 
képzőművészeti eszközök felhasználásával is be kell töl
tenie. -  Ma is, a legmodernebb technikák felhasználásá
ban (film, video, komputer stb.) ugyanezen az alapon 
áll a keresztyénség igénye. Ezek használatában nem elvi, 
hanem anyagi okok és politikai szándékok korlátozták 
csupán a történelmében. Am ikor az anyaszentegyház 
bármely felekezete és gyülekezete adott helyen, adott idő
ben toleráns társadalmi környezetbe és tisztes anyagi 
helyzetbe került, mindig a legkiválóbb szinten igyekezett 
a művészetek lehetőségeivel élni Ahol és amikor üldöz
ték, visszaszorították és elszegényedett, az egyházművé- *

HÉT SZÓ AZ EM BERÉRT
K risztus hét szava a kereszten

Rendhagyó passiói előadással szolgáltak az oroshá
zi fiatalok ez év húsvétján a gyülekezet előtt: passió 
Jézus felől nézve, ahogyan ő látja a keresztről a tör
ténteket. A hét megszólalás szószékké változtatta a 
keresztet, így hangzott el a Mester utolsó prédikációja, 
a „Golgotái Hegyibeszéd". Hét szó az emberért. Tfesta- 
mentumszerű krisztusi szavak, de nem az agonizáló 
elítélt monológja, hanem párbeszédek sorozata. 
Krisztus válasza a harsány gúnyolódásra és a csöndes 
zokogásra. Párbeszéd az Atyával, melyben az Atya 
némasága is beszédes válasz. A szögek borzalmas kín
jától görcsbe rándult elítéltek ziháló szóváltása köz
ben a megigazulás titkára derül fény. Mindez, így 
együtt, tér és idő feletti üzenetté válik. E hét szó ró
lunk, nekünk és értünk szól.

Ezt az üzenetet kíséreltük meg átadni a gyüleke
zetnek a Paraklétosz ének- és zenekar sajátos zenei 
nyelvén. A „díszlet” nélkülöz minden látványosságot. 
Nincs durván ácsolt kereszt, nincsenek korhű jelme
zek. A háttér csupán ennyi: középen egy nagy fehér 
kereszt, fekete háttéren, kétoldalt fekete keresztek, 
fehér háttéren. Itt játszódik le a hét jelenet, mely 
mindig a materiális valóság felől indul és a szellemi 
valóságba érkezik meg. Nem titkolt üzenet ez a mai 
keresztyénség számára, mely az evangélium örök ér
tékeit a humanizmus, hovatovább a hedonizmus 
szintjére silányítja gyakran. Igaz, a karácsonyi törté
netben az Ige testté lett, a Lélek az anyagba költözött 
(inkarnálódott) -  a passióban a fordítottja történik. 
Reményiktől kölcsönzött szóval: „A test Igévé lön”. 
A Golgotán, ahol a test elvérzik, a „keresztfa titka 
tündököl”! A  krisztusi életmű hét szóba foglalva 
örök szellemi üzenetté vált. íme, amit mi értettünk 
meg belőle:

Az első szó. Lincshangulat. Vérszomjas, embersé
géből kifordult tömeg lökdösi a kereszt felé az elítél
teket. Papok, katonák és a csőcselék szajkózza a szte
reotip sátáni mondatot: „Ha Isten Fia vagy, szállj le a 
keresztről!” A kihívásra egy közbenjáró imádság a vá
lasz: „ATYÁM, BOCSÁSS MEG NEKIK, MERT 
NEM TUDJÁK, HOGY MIT CSELEKSZENEK”.

A második szó. A  tanítványok kis csoportja kerül 
előtérbe, köztük Mária és a szeretett tanítvány, János. 
A kórus csüggedt hangú siratót énekel:

„Fájó magány, és halál csöndje vár.
Sírod nyitva már, nincs reménysugár. ”

Mária zokogva idézi a baljós próféciát:
„Ó mondd, miért e véres, kínos szenvedés?
Eljött a zord idő, m it Simeon ígért!”

János keserűen emlékezik a Mester azon szavaira, 
melyekkel szenvedését jelezte:

„Jó Mesterem, hát mégis eltávozol?
M it mondtál, nem értettük, de most véres való!”- ■

Jézus, a szögektől szabadulva lép le a keresztről és 
egybeöleli a két magányos embert: „ASSZONY, 
ÍME FIAD -  JÁNOS, ÍME ÉDESANYÁD”. A 
gyász monoton kórusát az örvendező mennyei kórus 
váltja fel:

„Nem hagylak el soha, nem maradok tőled el,
Nem maradsz árván, mert szeretetem átölel.
Csak higgy, és ne félj! Csak bízz, és remélj!”

A harmadik szó. A  figyelem az oldalsó kereszteken 
vonagló két latorra irányul. Vonagló zene és ziháló 
énekhang sejteti a kereszt kínjait:

„Meddig tart még kínlódásunk, elátkozott haldoklásunk, 
Mért nem segítsz, ha te vagy a Messiás?!”

A  másik lator ugyanezt a hangnemet veszi át, de a 
dallam alulról, az alázat mélységéből indul:

szét is lehanyatlott, provincializálódott egészen a gyenge 
iparosmunka, a naiv, a giccs, vagy a teljesen dilettáns, 
kontár szintig. -  A  -képzőművészet nyelvének használa
táról azonban soha nem mondott le! Inkább eltűrte a 
művészeti relatív színvonalvesztést.

Minden vallás és egyház számára a „tudományok tu
dománya”, a mindenek feletti tudomány az, amelyik 
nem csupán a teremtettséget és a teremtményeket vizs
gálja, kutatja, hanem magát a Teremtőt. Ez az Istenről 
szóló tudomány, azaz a teológia, mely „tudatos” kap
csolatot teremt a transzcendens, „isteni” szférával, éspe
dig kétirányú, oda-vissza csatoló szellemi-lelki kommu
nikáció hitbeli bizonyosságával. A  művészetek területén 
a transzcendens, isteni szféra csak egyirányúan, és ese
tenként érint meg az „ihletettség” pillanataiban egy-egy 
alkotót, mintegy ama isteni szféra üzenetének, monda
nivalójának, a „kinyilatkoztatásnak" -  sokszor csak át
meneti -  eszközeként. Innen értelmeződik, hogy a ke
resztyénség úgy tartja, hogy -  minden elismert és megbe
csült volta ellenére -  „a művészet a teológia szolgálólá
nya", ahogyan a XIII. században Suger apát frappánsan 
megfogalmazta. Ez azt jelenti, hogy az egyházművészet
ben, kivált a templomokban, semmi sem véletlen, vagy 
ötletszerű, hanem tudatosan teológiai, hitbeli tartalma
kat hordozó. A z épület nem csak a tervező és kivitelező 
technikai tudásáról, hanem a téralakítás, térfűzés össz
hatásán keresztül a teremtő Istenről is vall a belépő szá
mára. A  mozaikok, freskók, festmények, szobrok egy-egy 
bibliai esemény, személy megjelenítésével emlékeztetni, 
figyelmeztetni, tanítani akarnak. A  használati eszközök 
iparművészeti alkotásai a textilektől a különféle edénye
kig az adott eszközök hitéleti funkciójának teológiai tar
talmát hordozzák a színük, formájuk, a rajtuk lévő áb
rázolások nyelvén.

Egyszóval a keresztyén egyházm üvészet m inden  
egyes alkotása -  ha valóban az -  tudatosan és el
szántan m issziói, predikatív jellegű. Bizonyságté
vő, evangélizáló! -

Bár ilyen lenne minden egyes templomunk, és gyüle
kezeti termünk!...

Dr. Foltin Brúnó

Jézus, rólam emlékezz meg, hogyha véget ér az élet! 
Országodban gondolj arra, hogy megbántam bűnöm sírva!”

A  sötét moll hangnemét egy világos dúr-akkord 
váltja fel, amikor Jézus megszólal:

m é g  m a  v e l e m  l e s z e l  o r s z á g o m b a n , o t t  a z

"ÉN JÓ ATYÁM  VÁRJA MEGTÉRŐ FIÁT.
A negyedik szó. Hirtelen csönd és sötétség borul a 

Golgotára. A tanítványok kezében ég csupán egy-egy 
szál gyertya. Pislákoló lángjuk, a hitük imbolygó fé
nyét jelképezi, mely a kereszt botrányát látva, sorra 
kialszik. A mélypont következik, a párbeszédek kö
zött az egyetlen monológ:

„Egyre nő a homály, mindenki elhagyott 
Júdás elárult, Péter megtagadott.
És gúnyol a tömeg mely rám hallgatott,
Engem gyaláznak a fennkölt papok.
De nem bánt a gúny, és nem fá j a magány,
Mert te velem vagy, Mennyei Atyám.
De miért nem szólsz már, jó  Atyám  
Miért hallgatsz, 6 nézz le rám!
Nincs válasz?... Te is elhagytál? |
ÉN  ISTENEM, ISTENEM! M IÉRT HAGYTÁL EL
ENGEMET?!"
Az ötödik szó. A hangszerek bevezető futamai egy

szerre érzékeltetik a víz hullámzását és a szomjúság
tól eltikkadt ember ájulásszerű érzését. Kiszáradt to
rokból tör fel a kiáltás:

„SZOMJAZOM!” Ettől újra megélénkül a gúnyo
lódók serege, szinte kocsmai hangulat támad. Pap, 
szadduceus és zélóta énekli együtt:

„Élet vizét kínáltad minékünk, és most mégis szenvedsz, 
szomjazol?
Bort ittál és vizet prédikáltál, hazug szódért most méltán 
lakolsz!
Hát mondd meg nékünk, hogy van ez, hogy te mégis 
szenvedsz, szomjazol?
A  pap gúnyosan teológizál:

„Mózest Isten megáldotta régen -  kősziklából fakasztott vizet 
Mindenható Atyánk fenn az égben bűnöd látja, s jutalm ad 
kereszt”

A  szadOuceus laza filozófiával szól:
,A  víz, amit te adtál minékünk, keserű és nincs benne öröm, 
Szegény bolond! Mi hasznod belőle? - é n  az élet borát 
szürcsölöm. ”
A  politikai messiásra váró zélóta a megbocsátó sze- 

retetért kárhoztatja Jézust:
„Nem kell a víz! -  tüzet hoztál volna, s egy szavadra lángban 
állna Róma.
Eljátszottad gyáván szereped; gyűlölet kell, és nem szeretet!”

Egészen másként tekint a szomjazó Krisztusra a 
magdalai Mária, akit bűneiből szabadított meg:

„Nincsen arra szó, és oly szegény a képzelet, 1 ........
A m it tőled kaptam, földöntúli szeretet.
Bűnben élve rég vágyam űzött, égetett,
Szomjasan kerestem én az édes életet.
Mégsem leltem az örömöt, bűnök lánca megkötözött. 
Jöttél, s hoztál megbocsátást, életvíznek hűs forrását. 
Árasztottad rám az áldást!”

Megszólal János, aki mindent közelről élt át, és az 
adott pillanatban megelevenednek emlékei:
„Ő, a Mester mondta -  még jó l emlékezem -  a templomban 
szólt így, a nagy ünnepen: A ki szomjazik, jöjjön hozzám, s 
igyék!”

A hatodik szó. Meglepő fordulat: a kereszt alatt lát
juk Ádámot és Évát.
„Rajtunk az átok szörnyű terhe, bűneinknek mérges gyümölcse 
keseríti életünk."

-  éneklik csüggedten.
Ádám folytatja:

„ Verejtékkel öntözöm én a földet, mégis csak tövist 
terem meg s hallom az Úr hangját... ”
„Ember! Porból lettél, visszatérsz a porba!"

Éva siralma ez:
„Fájdalom hasít minden örömömbe; síró gyermekem 
sírva szülöm, s hallom az Úr hangját... ”

Elhangzik az ősi ígéret, az első evangélium:
Atkozott légy kígyó! Ellenségeskedést támasztok az asszony 

utóda és a te utódod között. Ő a fejedre tapos, te a sarkát 
mardosod. ”

Ekkor hangzik el a krisztusi szó: „ELVÉGEZTE
TETT!”

A Jelenések könyve kórusa zeng glóriát:
„Méltó a megöletett Bárány! Övé a dicsőség!
Elvégezte az Atyának akaratát! Halleluja! Ám en!"

A hetedik szó. Közeledik az alkony, közeledik a 
vég. Az Isten Báránya megvívta hatalmas harcát, min
den elvégeztetett. Kedves esti énekünk dallama hang
zik: „ O maradj vélem, az est közeleg, N ő a sötétség ne 
hagyj engemet!” -  Az emmausi tanítványok kérése ez 
a feltámadott, de még fel nem ismert Krisztushoz. A 
testből lassan elszáll az élet, a gyötrődés torzulásai el
simulnak az arcon, de a lélek nem tört meg és nem 
hull a porba. A lélek visszatér az örökkévalóságba, 
hogy megdicsőült testben jelenjen majd meg húsvét 
hajnalán.

„ATYÁM, KEZEDBE AJÁNLOM AZ ÉN LEL- 
KEMET!”

Az esti ének csöndes bizalommal fohászkodik az 
életből a halálon át az örök életbe induló Krisztushoz:
„Tartsd oda hunyó két szemem elé, Szent keresztfádat, mutass 
ég felé. Tűnnek az árnyak, virrad reggelem, Életben, halálban 
maradj velem!"

A kereszt üres. A középen látható, szépen össze
hajtott halotti lepel jelzi, hogy itt nem egy véres tragé
dia történt, hanem világra szóló győzelem.

GYŐZELMET VETTÉL, Ó FELTÁMADOTT!
(Az előadás videófelvételét megküldött kazettára kérésre 

átmásoljuk. Cím: Evangélikus Egyházközösség Orosháza 
Győiy V. tér 4. -  5900)
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b u d a p e s t i e v a n g é l ik u s  t e m p l o m o k

____ ^  két rákospalotai templom

Története
A rákospalotai gyülekezet a re- 

brmáció terjedésekor alakult. Az 
íllenreformáció idején elvették 
emplomát s a fóti lelkészek gon- 
lozása alá került. 1749-től a hívek 
:inkotára jártak istentiszteletre, s 
íivatalosan 1774-től önállóságukig 
i cinkotai gyülekezet leányegyhá- 
:aként szerepeltek. 1794-ben II. 
jp ó t császár engedélyével gróf 
lalánthai Fekete Jánostól kapott 
elken iskolát építettek s itt tartot- 
ák vasárnapi könyörgéseiket 
lőbb tót, majd magyar nyelven. A 
yülekezet 1871-ben önállósult és 
ált anyaegyházközséggé. 1894- 
ien egy ideig Kossuth Ferenc, Kos- 
uth Lajos fia volt az egyház felü- 
yelője.

A kis templom (ma Juhos ü. 28.) 
legépítése Károlyi gróftól kapott 
;lken a 45 évig itt szolgált lelkész, 
imon Pál nevéhez fűződik. 
'sztergályi Mihály főesperes szen- 
ílte fel 1855-ben.

A hívek számának növekedésé
vel új templom építése vált szüksé
gessé. Terveit Szalkay Jenő készí
tette. Alapkőtételét 1936-ban ün
nepelték Pröhle Sándor temp
lomépítő lelkész idejében, s a kész 
nagy templomot (ma: régi Fóti út 
73.) Kovács Sándor püspök szen
telte fel 1941. december 21-én. 
Építésének terheiből a gyülekezet 
tagjai nagy arányban vették ki 
részüket. A II. világháború arány
lag csekély pusztulást okozott.

Leírása:
Kis templom:
A  múlt századi falu kellős köze

pén épült, egyhajós, középtomyos, 
egyszerű kis falusi templom. Díszí
tő tagozatai a romantika stílusje
gyeit viselik magukon. Tervezője, 
kivitelezője ismeretlen.

Nagy templom:
Négyzetes alaprajzú, négy sarok- 

tornyos épület (a homlokzatiak jó
val magasabbak a másik kettőnél), 
középen kupolával, dór oszlopos 
előcsarnokkal. A modem vasbeton 
épületben a renaissance stílus je
gyeit alkalmazta a tervező: közpon
tos elrendezés, kupolás középtér, a 
föléje helyezett áttört hengeres, kü
lön kis kupolával ellátott „lámpás”, 
az antikizáló bejárati oszlopsor. A 
tornyokon is ismétlődik a kupola
lezárás, vasbeton pilléreken. A 
homlokzatokat hosszú, keskeny ab
lakok tagolják. A vasbeton-anyag 
követelte egyszerűség a templomot 
világos szerkezetűvé teszi. Arányai
ban, felépítésében nagyszabású és 
ünnepélyes.

A belső teret a sok ablak 
előnyösen világítja meg. Az egy 
lépcsőfokkal emelt oltárteret szé
pen kidolgozott kovácsoltvas rács 
választja el a templomhajótól. Bak 
János oltárképe (1941) Jézus 
mennybemeneteléi ábrázolja. A  kis 
templomból hozott orgonát Váradi 
Miidós építette át. A keresztelőkét 
és szószék egyidős a templommal, 
utóbbit Lutherrózsa díszíti, alatta 
aranybetűs faragás hirdeti: Boldo
gok akik hallgatják Istennek igéjét 
és megtartják

Az oldalfalak mentén 6 szek
rényben a templom 50 éves jubile
umára készült állandó helytörté
neti kiállítás látható. (1996)

Kovács Mária

Hillecentenáriumi megemlékezések 
külföldön

A diaszpórába szétszakadt magya- 
)k külföldön is -  ki-ki a maga he- 
én -  emlékeznek a millecentenári- 
mra. Evangélikus egyházi ünnep- 
igekről is kaptunk híreket.
Korábbi számunkban írtunk erdé- 

i evangélikusok- kolozsvári ünnep- 
igéről. Újabban kaptunk hírt Vene- 
íelából, Caracasból, ahol június 2- 
i a Magyar Házban ünnepelték az 
^fordulót. Bízik László lelkész ige- 
irdetését Mt 13,33 alapján tartotta 
i többek között ezt mondta: „Ma, 
nikor honunk foglalásának ezer- 
gyszázadik évfordulójára emlékez- 
:, meg akarjuk érteni saját és nem
űi múltunkat, jelenünket és jövőn- 
;t, abból kell luindulni, hogy Isten 
rszága nem azonos egyetlen földi 
rszággal sem, de ugyanakkor nem is 
iggetlen tőle, hiszen abba a „liszt- 

gyúródott bele a kovász... S a 
;pek nagy „tésztájában” kifejtett 
illiónyi magyar kovászok hatására

emlékezünk ma. Még ha levágtak is 
a tésztából, ä kovászdarab meg nem 
semmisíthető... S ha mi Venezuelá
ban élő magyar keresztények kicsiny 
csapata tisztában vagyunk is kicsiny
ségünkkel, akkor látunk helyesen, ha 
tisztában vagyunk kovász-hivatottsá- 
gunkkal'is'.”

Angliából, a Magyarok Angliai 
Országos Szövetségének lapját kap
tuk meg, melyben Pátkai Róbert, a 
magyar egyház elnöke alábbiakban 
emlékezik a millecentenáriumra: 
„Glatz Ferenc, az Akadémia új elnö
ke székfoglaló beszédében arról be
szélt, hogy a kis nemzetek számára 
az igazi kitörési pont a tudás. Ne
künk, a hármas tagoltságú magyar
ság bármely csoportjának külön és 
együttesen is az kell legyen a gon
dunk, hogy ne csak kezeljük, vagy 
(aggódva) figyeljük azt a helyzetet, 
ami az átalakulásban levő Magyaror
szágon kialakult -  telve szociális fe

szültséggel, a modernizáció problé
máival, a polgárosodás igényével, a 
kormánykoalíció bizonytalankodásá
val -, hanem jövőképet mutassunk a 
nemzetnek. Mert sajnos, ahogy tá
volról is megítélhető, az ország na
gyobbik része csak abban hisz, hogy 
a nehézségeket talán túl fogja élni. A 
túlélés azonban nem lehet nemzeti 
cél.

Mégis mi lehet a közös... a mosta
ni visszaemlékezésben, ünneplés
ben? A kettős adottság figyelembe
vételével maga ä honalapítás ténye. 
■Hálát adni a Gondviselésnek, hogy 
hazát adott nekünk a Duna-Tisza tá
ján, a Kárpát-medencében. Ebben a 
hálaadásban mi is, angliai magyarok 
egy szívvel részt veszünk, a magyar- 
országi országos rendezvények mellé 
mi is odaállunk. Azonosítjuk magun
kat a Haza, az utódállamok magyar
ságának és a világszórványban élők 
szívdobbanásával. A múltunkról, ön
azonosságunkról, kultúránkról, ha
gyományainkról és a hagyományőrző 
cselekvésről való beszéd és tett drága 
nekünk is” -  fejezi be szavait Pátkai 
Róbert az Angliai Magyar Tükör cí
mű lapjuk hasábjain. T.

A reformációban

Evangélikus Élet 1996. augusztus is.

HOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL

Pontosan mikor találkozott a ma
gyarság az újrafelfedezett evangé
liummal, nem köthető kiemelkedő 
dátumhoz. Bár a magyarországi vá
rosok németajkú polgáraihoz és Má
ria királyné udvarába igen hamar el
jutott a wittenbergi professzor híre, s 
talán tanítása is, de evangéliumi szel
lemű igehirdetés magyar nyelven va
lószínűleg csak a mohácsi vész után 
volt hallható. Mire pedig a falvak, 
mezővárosok népéhez is eljutott a 
tiszta ige, már Buda is odalett, s az 
ország közepén a török volt az úr. 
(Ezekről az évtizedekről Sólyom 
Jenő: Luther és Magyarország c. mű
vében találunk hiteles képet, a könyv 
most újra kapható.)

A reformáció elsősorban az ige
hirdetést újította meg: az elhangzott 
prédikációk tartalmát nehéz re
konstruálnunk, hiszen igemagyará
zatok nyomtatásban csak évtizedek
kel később jelentek meg. Ha ezek 
alapján következtethetünk az előz-, 
ményekre, akkor a reformátori ige
hirdetés két fókuszának a bibliai tex
tust és a történeti jelent tekinthetjük. 
Az igét önmagunkra vonatkoztatni, 
annak fényében vizsgálni meg égető 
kérdéseinket -  voltaképpen nem volt 
ez új módszer, csak az apostolok ko
ra óta feledésbe merült -, prédikátor 
elődeink ezt a mesterséget űzték ma
gas fokon.

A szószéki szolgálatnak ugyan 
nem maradt ránk emléke, de annál 
inkább a tanításnak. A reformáció 
Magyarországon iskolák felállítását 
is jelentette, s az iskoláknak tan
könyvekre volt szükségük. Nem cso
da, ha az első magyar nyelvű nyom
tatványok többsége iskolák mellett, 
iskolák számára készült: mint 
Gálszécsi István kátéja, Dévai Bíró 
Mátyás Orthographia Ungaricája 
(ma olvasókönyvnek mondanánk), 
Sylvester János nyelvtana, Sztárai Mi
hály iskoladrámái, de bibliafordítás 
is jelenhetett meg pedagógiai céllal, 
mint például Jézus Sirák könyve 
Heltai Gáspár nyomdájában.

A 16. századi magyar prédikáto
rok azonban találtak még egy formát 
hitük megvallására, Isten ítéletének 
és evangéliumának hirdetésére, a 
történelmi sorskérdésekkel való 
szembesülésre: a zsoltárparafrázist. 
Gálszécsi István énekeskönyvében 

, (1536) már megszólaltak magyarul 
Luther koráljai, s az ő nyomán egyre- 

: másra öntik magyar-versekbe a dávi- 
di zsoltárokat, felidézve Izráel és a 
magyar nép sorsának hasonló fordu
lóit, perelve és fohászkodva, bűnbá
natra intve és vigasztalást nyújtva, 
ostorozva és új reményt ébresztve. 
Ezek a költemények nem az íróasz
talnak vagy irodalmi szalonok szá
mára készültek: énekelték őket szer
te az országban a már nemcsak kéz
iratban terjesztett, hanem egyre több 
példányban kinyomtatott énekes
könyvekből. Luther a Zsoltárok 
könyvét „kis Bibliának” és a teljes 
Biblia „summájának” nevezte,' s

amíg nem volt magyar nyelven olvas
ható a teljes Biblia, evangélikus ele
ink valóban a zsoltárokból ismerték 
meg Isten törvényét és evangéliumát, 
a zsoltárok szavával vallották meg 
Istentől elszakadt, elesett állapotu
kat, s könyörögtek segítségért. Sztá
rai Mihály 74. zsoltárában együtt ta
láljuk mindezt:

„Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, fel
séges Úristen!

Mert parancsoltad, hogy megkeressünk 
az mi szükségünkben.

TUdjuk, hogy méltán mi bűneinkért te 
megvertél minket,

Mert nem tiszteltük, sőt ingerlettük te 
szent felségedet.

A mi atyáink, mivélünk öszve ellened 
vétkeztek,

Azért hogy téged ők nem ismertek, téged 
nem tiszteltek.

Reád maradtunk, mert mindenektől mi 
elhagyattattunk.

Az ellenségtől ostromlattatunk, napon
ként rontatunk.

ígéretedből, te szent igédből téged megis
mertünk,

Szent fiad által néked könyörgünk, légy 
kegyelmes nekünk.

Ne hadd, tekints meg ígéretedet és az te 
népedet.

Kik tiszta szűből mostan dicsírik az te 
szent nevedet.

Végy ki immáron ez nagy ínségből, ez 
idegen kézből,

Hogy te szent neved magasztaltassék mi 
nemzetségünktől.

Sok hálát adunk mint Istenünknek és 
mi teremtőnknek,

Te szent fiadnak és vigasztaló Szentlélek 
Istennek. ”

A középkori magyar állam külső 
és belső összeomlásának idején, két
ségbeesés és bénultság közepette a 
reformáció az evangélium erejével 
szolgált a magyarságnak. Ez az ele
ven hit, józan önvizsgálat, alázatos 
reménység lehet úrrá mai nyomorú
ságainkon is.

Csepregi Zoltán

A Himnusz ihlette gobelinek
Különleges kárpitok a Sándor-palotában

Kölcsey Ferenc Himnuszát szőtte 
falikárpitba nyolc gobelinművész 
esztendőnyi munkával. A monumen
tális alkotásokat a budavári Sándor- 
palotában láthatják majd az érdek
lődők augusztus 16-tól.

A gobelinművészek -  Hauser Beá
ta, Hegyi Ibolya, Kecskés Agnes, Nagy 
Judit, Pápai Lívia, Péreli Zsuzsa, Pol
gár Rózsa és Solti Gizella -  egyenként 
szőtték négy-öt négyzetméteres fali
kárpitba a magyar hazafias költészet 
remekműve által sugallt gondolatai
kat. A kiállítandó művek egy témáról 
szólnak ugyan, de az alkotásokban 
természetesen tükröződik a művé
szek eltérő személyisége, gondolati
érzelmi világuk sokfélesége és az a 
„félve bizakodó reménység”, amit a 
Himnusz alapmondandójáról egyko
ron Szerb Antal fogalmazott meg.

A Magyar Képző- és Iparművésze
ti Szövetség három esztendeje éppen 
azzal a szándékkal hozta létre a Kár

pitművészeti Alapítványt, hogy szer
vezett kereteket teremtsen az alko
tóknak ahhoz, hogy művészetükkel 
méltón tiszteleghessenek a magyar
ság honfoglalásának ezeregyszázadik 
évfordulója előtt. Az alapítványnak is 
köszönhető, hogy megszülettek a 
nyolc gobelinművész hamarosan kö
zönség elé kerülő ünnepi alkotásai.

A Szövött Himnuszok című kiállítás 
megnyitójára 1996. augusztus 16-án 
délután öt órakor kerül sor. Megnyitja: 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság 
elnöke, bevezetőt mond: Karátson 
Gábor. Közreműködik: Galkó Balázs. 
Védnökök: Katona Tamás, dr. Lovag 
Zsuzsa, Ráday Mihály. A kiállítás 
megtekinthető augusztus 17-től októ
ber 17-ig, naponta 10-18 óráig a Sán
dor-palotában. Bejárat a Budavári Sik
ló végállomásánál (Szent György-tér).

A kiállító művészek között Polgár 
Rózsa D. dr. Harmati Béla püspök 
felesége.

KÖSZÖNTÉS
Két nyugdíjas lelkésztestvér tölti be e 

napokban 85. életévét.
Dr. Lehel László 1911. augusztus 10-én 

Valkányban született. Teológiai képesíté
sét a soproni fakultás mellett Strass- 
bourgban, Bázelben, Párizsban és Erlan- 
genben szerezte. 1934-ben Székesfehér
várott avatta lelkésszé D. Kapi Béla püs
pök. Bábolnán, Budapest Deák téren és 
Budavárban szolgált, majd hosszabb ide
ig fővárosi vallástanító-lelkész volt 1956- 
ban elhagyta az országot és Franciaor
szágban, menekült magyarok lelkigondo
zását végezte. 1965-ben jött haza és a sze
retetszolgálatban működött 1982-ben be
következett nyugdíjaztatásáig.

A nyugalom éveit is a Sarepta Szeretet
otthonban tölti, ahol ma is lépést tart szel
lemi életünkkel, egyházunk szolgálatával. 

*
Megyer Lajos ny. esperes Miskolcon

született 1911. augusztus 18-án. Elvégez
ve soproni teológiai tanulmányait, Nyír
egyházán avatta lelkésszé D. Geduly Hen
rik püspök.

Ózdon kezdte telkészi pályafutását, 
majd hamarosan a Délszabolcsi misszió 
lelkésze lett. Ezen a tipikus szórványterü
leten több mint negyedszázadot töltött 
1962-ben hívták meg Nyíregyházára lel
késznek, ahol több mint 20 éven át szol
gált tovább hűségesen. Közben esperessé 
is megválasztotta a Hajdú-Szabolcsi egy
házmegye.

1983-ban ment nyugdíjba, de maradt a 
városban. A nyugalom éveiben is szívesen 
szolgál és kisegít ebben a nagy gyüleke
zetben

Mindkét lelkésztestvérünkre kérjük Isten 
gazdag áldását ezen az évfordulón, megem
lékezve hitük munkájáról és megköszönve az 
Isten országa ügyéért való fáradozásukat. 
Isten éltesse jó  egészségben, erőben és szere
tetten őket!

K i  v a g y ?

Gondolatok a millecentenárium évében

Ki vagy?
Honnan jöttél? Merre tartasz?
Kik voltak az őseid? Akiket nem te választhattál? S 
ínyíthatod-e a jövőt? A  ködben bujkálót? Terelgethe- 
d-e az utódaid sorsát?
Ki volt az ükapád, a szépanyád? És azok ősei? Isme- 
d-e a messzeség homályából előderengő, az évezredek 
ngerében hánykódó, összevissza keveredő családok, 
:mzetségek, törzsek vonulatát?
Honnan cseppentél ide, a Kárpátok övezte földkaréj- 
i, mely má lecsonkítva áll a síkság közepén?
Hol az őshazád? Keresd, m int Julianus barát a régi 
ökereket. Te már nem találsz nyomot. 0  is'csak a ta- 
r hordák érkezésének hírét hozta annak idején. Meg az 
tmaradt rokonok csendes üdvözletét.
Tudod-e, tudhatod-e, kik voltak az őseid? Keresd a 

inyvekben a tudást, az ismeretek bizonytalan tárházát. 
Talán a Volga menti őshazában éldegéltek finnugor 

ődeid, csendesen halászgatva, gyűjtögetve a minden- 
ipravalót? Szellemek és démonok erejében bízva, sá- 
ánok jövendölését várva? Reménykedve, vagy éppen 
egriadva a túlvilág rejtelmeitől? Vagy vándorlásuk 
ízben, amikor találkoztak a török népekkel, egyesült 
yik kék szemű, szőke ősanyád egy fekete hajú, barna 
emü legénnyel? S úgy folytatódott őscsaládod élete? 
Mindig szerelemben fogant az utód? Vagy vad erőszak 
remtett új életet, ott, a messze Ázsiában? 
Állattenyésztő volt az egyik ősöd? Vagy mesterséget 
■ott? Ötvös volt? Fegyverkovács? S hol jött be a nem
iséged ebbe a hazába?Melyik hágó vezette át a Kárpá- 
k vad láncain, élni akaró, erős tagjait? Kiket talált itt 
•. ősöd? Kit választott élete társául? Ittrekedt rómait? 
sendes szláv földművelőt? A  népvándorlás viharaiban 
igázott egyéb népek túlélő utódainak egyikét?
Hol állt az ősöd? Melyik oldalon? István király ke- 
sztényei között? Netán Gyula vagy Koppány lázadó, 
g| hitet védő seregeiben? Talán II. Endre király csapó
ban indult el a keresztes háborúba? S vak hite kereszt
it a kezében ölt?
Szekértáborának börtönében elpusztult magyar har
isok egyike lehetett a Muhi csatában? Barlangokba

menekült testvérei között reszketett a tatár hordák gyil
kosfegyvereitől? Netán áruló volt, és éppen ő  buzdította 
a rejtőzőket menedékük elhagyására? Kiszolgáltatva vé
reit az ellenség öldöklésének?

Várépítő volt IV  Béla korában? Új hazát teremtő? 
Nem volt sok békés esztendeje ősi családodnak! A z A n
jou királyok dicső évtizedeiben erősödött nemzetednek 
Hunyadi János korában már ismét viaskodnia kellett. 
A kkor a vad törökkel. Nándorfehérvárnál biztosan har
colt valamelyik elődöd! Érte is szól a harang!

Úr volt-e az ősöd? Vagy jobbágy? A  Tiborcok közül 
egy? Netán Dózsa népéből való? M it csinált a nagy rene
szánsz király, Mátyás uralkodása alatt? Földet művelt, 
vagy harcos volt a híres fekete seregben? Talán könyvet 
másolt egyik rokonod? Verset írt? Vagy Beatrix király
nővel költözött át a napfényes Itáliából?

A  mohácsi csatatéren hány rokonod veszítette el drá
ga életét? Vagy Zápolya seregében akkor még átvészelte 
a halált? Hány ősöd hagyta el rabláncon az édes hazát? 
Kikkel keveredett a véred? Kunokkal, törökökkel? Vagy 
a később betelepített szászokkal? Egyéb népekkel?

Katolikus maradt a családod? Vagy áttért a protestán
sok új hitére? Gályarabságra is elhurcolták valamelyik 
régi rokonodat?

Rákóczi idejében melyik táborban álltak elődeid? Ku
rucok voltak vagy labancok? Netán az egyik testvér itt, a 
másik ott harcolt? Egymás szemébe ellenségként nézve?

Széchenyi híve volt a szépapád? Vagy Kossuthé? 1848 
márciusában hallgatta-e Petőfi szavalatát? 1849-ben ott 
volt-e Világosnál?

A z áldozatok vére folyik az ereidben? Vagy keveredett 
a Haynauk utódaiéval? A z utolsó századok viharait ho
gyan vészelték át elődeid? Kivándoroltak, messze ide
genbe? Vagy a háborúkban pusztultak el? Elhurcolták 
őket a harcterekre? Gázkamrákban ölték meg őket? 
Börtönökben sínylődtek? Üldözöttek lehettek, vagy 
üldözők???

Ki vagy?
Kik voltak az őseid? Akikért nem terhel felelősség! Nem 

vagy bűnös tetteikért! Nem felelsz értük! Előtted voltak. 
Előtted meneteltek az emberiség végeláthatatlan országúfián.

De magadért felelsz!!!
Ki vagy? Honnan jöttél? Merre tartasz? Hol állsz, me

lyik oldalán kusza világunknak? Miben hiszel? Hívő 
vagy egyáltalán? Keresztény? Netán ateista? Akkor is hi
szel! Csak akkor a semmibe mész! A  pénzben leled egye
düli örömöd? Gondolj a középkori halálhimnuszok 
bölcs szövegeire: „Elmegyek meghalni” -  írták, szaval
ták a régiek S itthagytak mindent. Trónt, vagyont, érté
ket. Csupasz testüket fogadta csak be a föld.

Hogyan élsz? Hogyan neveled a gyermekeidet? Mit 
adsz nekik? Szerteágazó jövőképünk labirintusában 
meglátod-e a kivezető utat? Hogy tudod kiválasztani a 
zűrzavarból a jót?

M it mondott a kis herceg?
„Jól  c s a k  a s z í v é v e l  l á t  a z  ember .  A m i  

ig a zá n  lén ye ges ,  az  a s z e m n e k  l á t h a t a t 
lan.  ” (Antoine de Saint-Exupéry: A  kis herceg.)

A  szívedre hallgass! A  belső hangra! Mely már lehal
kul bennünk Túl harsány körülöttünk a bűn zaja.

„ A z I s t e n  or szága  t i b e n n e t e k  v a n "  -  
mondja az írás. (Lk 17,21)

Ha olvasod, megtalálod benne az iránymutatást is: 
„ Ő r i z z é t e k  m e g  m a g a t o k a t ! ” (Lk 17,3)

Lenhardtné Bertalan Emma

JELENTKEZÉS DIAKONISSZA  
SZOLGÁLATRA

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 
budapesti otthonába 18 éven felüli nőtestvérek 
jelentkezését várja, akik hitbeli indíttatásból a 
diakonissza élethivatást választják, vagy diakó- 
niai szolgálatba szeretnének állni, vállalják az 
otthon közösségi rendjét, szívesen készek 
adottságaiknak megfelelő hitbeli és egészségü
gyi képzésbe bekapcsolódni. Érdeklődni lehet 
Madocsai Miklós címén: Bp. 1015 Ostrom u 
15. Tel.: 201-72-10.

Szeressétek az Urat és szolgáljatok neki teljes 
szívvel és teljes lélekkel! Józsué 22,5.

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

Feltöltekezés
Amikor ezek a sorok megjelennék az újságban, éppen 

abban a szakaszban leszek, amikor elsiratom a vakációt. 
Itt volt két és fél szép hónap. Minden lehetőség adott volt 
a boldog henyélésre, ehelyett táborról táborra, konferen
ciáról konferenciára vándoroltunk. Sátrakban aludtunk, 
korán keltünk, későn feküdtünk, hajtottuk a biciklit, ag
gódtunk, hogy ki veszett el, lesz-e jó hangulat, hogy bú
juk ki a végéig és hogy bírjuk ki, hogy vége van. Mire volt 
ez jó? Szinte megkönnyebbül az ember, végre újra itt a 
tanév, legalább nem lesből támad rám a kimerültség.

Hogy lesz az ember rabjává ennek a nyári rohangálás
nak? Mindig irigyeltem azokat, akik ki tudtak kapcsolód
ni. Nézem a családokat, füvet nyírnak, heverésznek a 
nyugágyban, újság, sör, napernyő. Nekem is lenne mó
dom rá, sokan biztatnak is, de nem megy. A nyár nekem 
táborokról beszél, utakról és találkozásokról. Igen, talán 
ez a legfontosabb. A találkozások. Most nem csak embe
rekre gondolok, akikkel újra vagy először találkoztam, 
hanem a dolgokról. Jelenségek és csodák. Újra tanuljuk 
látni a madarakat, a növényeket, gombákat, felhőket, 
ízeket kóstolgatunk meg. Száguldunk, szabadon és fiata
lon. Más emberek szokásait, gondolatait értjük meg. Ide
genek leszünk, járatlan utakat járunk, eltévedünk olykor.

Furcsa dolog egy tábor. Idegenekkel leszünk egy falu
vá egy hétre. Utána még napokig azokkal az arcokkal ál
modom. Jókat nevetünk együtt. Olyan varázs ez, amit so
ha nem lehet konzerválni. Levelezgetni lehet, de minek? 
A hangulat egy hétre szóló ajándék. Mint ahogy azt a 
harkályt csak ott és akkor és úgy lehet látni, máshol, má
sokkal nem.

Ez az idő aztán ajándékoz egy különös képességet. A 
hétköznapi csodák felfedezésének képességét. A táboro- 
zók egyik nyomasztó betegsége a hazatérés. Otthon min
den nehézkes, földhözragadt, kibúhatatlan. Akik vártak, 
nem értik, miért nem mesél ez a gyerek? Aztán újra meg
szokjuk az otthoni levegőt. Mégiscsak ez a sajátunk. De 
ebben a sajátunkban mi már egy kicsit mások vagyunk: 
készek a csodák felfedezésére.

Talán ez tesz rabjává: a világban való körülnézés kény
szere. Olyan ez, mint a hit, vagy a szerelem. Soha nem ér
dekes a múltja. Ez az elsúatott pár hét ennek az ideje. 
Lehet, hogy ebben nincs is semmi érdekes... Mindegy, 
jövőre újra belevágunk.

Koczor Tamás
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„ H a z á m ! ”

Ez az a hely, ahol otthon érzem magam.
É f i  , ■ Itt születtem, itt növekszem, itt járok suliba.

i Jlóv! Itt vannak a barátaim, és itt nem tévedek el sose.
Milyen rossz lehet, ha valakinek nincs hazája!

w  HK'i Én örülök, hogy van hazám, van otthonom!
I f l i K I R r a d G B Uram, kérlek most azokért, akik hazátlanul,

otthontalanul élnek a nagyvilágban -  segíts nekik
u 5 Ü H íÜ B Í6 é 9 i otthonra lelni! .

Kérlek azokért is, akik számára már túl termé-
szetes
és ezért figyelemre sem méltó az otthon melege -

. Z*jyr - • »-v hadd legyünk mind hálásak azért, hogy van
L--. ~i ---L* *.e 1 hazánk!

TANÚIM LESZTEK

Gellért püspök
Ebben a sorozatban olyan keresztyéneket ismerhettek 

meg, akik dacolva veszélyekkel és fenyegetésekkel, bát
ran kiálltak hitük mellett. Mostanában annyi szó esik 
arról, hogy a magyarok 1100 esztendővel ezelőtt vették 
birtokba a Kárpát medencét. Most egy olyan férfiről lesz 
szó, aki sokat tett azért, hogy a magyarság is megismerje 
Jézus Krisztust.

*

Talán már hallottatok Géza fejedelemről, István
nak, az első magyar királynak az édesapjáról. Géza 
Nyugat-Európából hívott papokat, hogy népével 
megismertesse a keresztyén hitet. Amikor a fejede
lem 997-ben meghalt, fia, István lett az utóda.

István sokban folytatta apja munkáját. Igyekezett 
békében élni a szomszédos népekkel. Szükség is volt 
erre, ha azt akarta, hogy Magyarországot a környező 
országok Európa részének tekintsék. Amikor megko
ronázták, arra is jogot szerzett, hogy megszervezze 
országában az egyházat. Püspökségeket és érseksége
ket alapított. Uralkodása alatt 10 egyházmegye ala
kult, melyeknek élén a püspök állt, és megparancsol
ta, hogy minden 10 falu építsen templomot.

István apja példáját követve, újabb papokat és püs
pököket hívott az országba. így érkezett Magyaror
szágra 1021-ben Gellért is, aki a Csanádi püspök lett.

Amikor István király meghalt, az ország rendjét 
külső és belső támadások veszélyeztették. Kívülről a 
német császár seregei, belülről pedig pogánylázadá- 
sok tették veszedelmessé a helyzetet. Az ország min
den részén elégedetlenség támadt. A pogánylázadás 
élén a Békés megyei Vata állt. A papokat idegen be
tolakodóknak tekintették, ezért üldözték, sőt sokat 
meg is öltek közülük.

Gellért püspök ezt a zűrzavaros helyzetet így jelle
mezte:

„Senki sem nevezhető igazi királynak, aki nem Isten 
szolgája. ” ,„A mostani időben nálunk a dühösségtől ősz- . 
tönözve mind megátkozták nemcsak az isteni szertartá
sokat, az anyaszentegyházat, és a papokat, hanem ma
gát az Isten Fiát, Jézus Krisztus Urunkat is. ”

Ebben az időben minden egyházi ember irányába 
rossz és ellenséges volt a közhangulat. Gellért egyszer 
három püspöktársával és Szolnok ispánnal Székesfe
hérvárról Pest felé tartottak. Útközben a tömeghan
gulat láttán és hallatán már sejtették, hogy mi vár rá
juk. Diósdon felkészültek a mártírhalálra. A pesti rév 
budai oldalához érve, a zajongó tömeg szekerüket kő
vel dobálta meg. A püspök keresztet vetett a támadók 
felé, mire azok feldühödve kiborították a szekérből és 
megkövezték, majd a haldoklóba lándzsát döftek.

Emlékét a hálás utódok megőrizték. Nevét viseli 
Budán a Gellérthegy, melynek oldalán szobra is meg

található. Hitéért való bátor kiállása a mai keresztyé
nek számára is példa lehet!

Hegyi Emőke

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK 
-  SKANDINÁVIÁBÓL

A tanító számolásból versenyt rendezett az iskolá
ban. Jutalmat is tűzött ki a nyertes számára.

A fiúk, megkapva a feladatot, munkához láttak. 
Lóri, aki kitűnő számtanista volt, hamar készen lett a 
munkával. De mialatt nagy diadalmasan körülnézege
tett az osztályban, a mellette ülő Kami lemásolta a ki
dolgozást, azután pedig észrevétlenül letörölte Lóri 
táblájáról az egészet. Ezzel a csalással Kami nyerte 
meg a versenyt s a jutalmat is.

Lórinak nagyon fájt ez az alattomosság. Haragjá
ban föl is akarta Kamit jelenteni, ami súlyos büntetést 
vont volna maga után, de aztán mégsem tette. Eszébe 
jutott az írás tanítása, mely szerint senkinek se fizes
sünk gonosszal gonoszért, hanem inkább a rosszat jóval 
győzzük meg. Ezért azután Lóri is másfajta bosszút 
forralt. Szombaton este uzsonnára hívta magához Ka
mit. Kitüntető szívességgel fogadta őt s megmutogat
ta játékait is, amelyek között különösen egy karcsú 
hajó, a „Bátor” tetszett meg nagyon Kaminak. Mikor 
azután estefelé válniok kellett egymástól, Lóri a „Bá
tort” odaajándékozta Kaminak. Kami ennyi jóság lát
tára fülig pirult, majd nagy szégyenkezéssel Lórihoz 
lépett s így szólt: „Ki sem mondhatom, mennyire szé
gyellem, amit veled tettem. Kérlek, bocsáss meg nékem, 
ígérem, hogy soha, de soha többé nem leszek rossz hoz
zád. ” E szavak hallatára kibeszélhetetlen boldogság 
fogta el Lóri szívét, főképpen azért, hogy sikerült a 
Biblia tanítása szerint még ellenségét is szeretnie s a 
rosszért jóval fizetnie. Próbáljátok meg ti is ezt Gyer
mekek.

Kärnä O. A.
J '• ' * •' v• • i '&■*'

A szegény Archimédes hallott arról, hogy úgyszól
ván mindenki visz valamit ajándékba Szökratesnek, 
az egykori híres görög bölcsnek. Archimédes is szíve
sen adott volna neki valamit, de ő szegény volt, nem 
volt semmije. Egy napon mégis odalépett a bölcshöz 
és így szólt hozzá: „Mivel nekem, ó, Szokrates nincs 
semmi elajándékozni valóm, így magamat adom ne
ked. ” Mire Szokrates így válaszolt: „ Tedd meg ezt, és 
én visszaadlak téged magadnak jobbként, mint amilyen 
most vagy. ” Ezt a csodát sokkal inkább meg akarja és 
meg tudja velünk tenni Jézus, mint Szokrates tehette.

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

HÉT SZÓ AZ EMBERERT
Krisztus hét szava a kereszten

Rendhagyó passiói előadással szolgáltak az oroshá
zi fiatalok ez év húsvétján a gyülekezet előtt: passió 
Jézus felől nézve, ahogyan ő látja a keresztről a tör
ténteket. A hét megszólalás szószékké változtatta a 
keresztet, így hangzott el a Mester utolsó prédikációja, 
a „Golgotái Hegyibeszéd”. Hét szó az emberért. Testa
mentumszerű krisztusi szavak, de nem az agonizáló 
elítélt monológja, hanem párbeszédek sorozata. 
Krisztus válasza a harsány gúnyolódásra és a csöndes 
zokogásra. Párbeszéd az Atyával, melyben az Atya 
némasága is beszédes válasz. A szögek borzalmas kín
jától görcsbe rándult elítéltek ziháló szóváltása köz
ben a megigazulás titkára derül fény. Mindez, így 
együtt, tér és idő feletti üzenetté válik. E hét szó ró
lunk, nekünk és értünk szól.

Ezt az üzenetet kíséreltük meg átadni a gyüleke
zetnek a Paraklétosz ének- és zenekar sajátos zenei 
nyelvén. A  „díszlet” nélkülöz minden látványosságot. 
Nincs durván ácsolt kereszt, nincsenek korhű jelme
zek. A  háttér csupán ennyi: középen egy nagy fehér 
kereszt, fekete háttéren, kétoldalt fekete keresztek, 
fehér háttéren. Itt játszódik le a hét jelenet, mely 
mindig a materiális valóság felől indul és a szellemi 
valóságba érkezik meg. Nem titkolt üzenet ez a mai 
keresztyénség számára, mely az evangélium örök ér
tékeit a humanizmus, hovatovább a hedonizmus 
szintjére silányítja gyakran. Igaz, a karácsonyi törté
netben az Ige testté lett, a Lélek az anyagba költözött 
(inkamálódott) -  a passióban a fordítottja történik. 
Reményiktől kölcsönzött szóval: „A test Igévé lön”. 
A Golgotán, ahol a test elvérzik, a „keresztfa titka 
tündököl”! A  krisztusi életmű hét szóba foglalva 
örök szellemi üzenetté vált. íme, amit mi értettünk 
meg belőle:

Az első szó. Lincshangulat. Vérszomjas, embersé
géből kifordult tömeg lökdösi a kereszt felé az elítél
teket. Papok, katonák és a csőcselék szajkózza a szte
reotip sátáni mondatot: „Ha Isten Fia vagy, szállj le a 
keresztről!” A kihívásra egy közbenjáró imádság a vá
lasz: „ATYÁM, BOCSÁSS MEG NEKIK, MERT 
NEM TUDJÁK, HOGY MIT CSELEKSZENEK”.

A második szó. A  tanítványok kis csoportja kerül 
előtérbe, köztük Mária és a szereteti tanítvány, János. 
A kórus csüggedt hangú siratót énekel:

„Fájó magány, és halál csöndje vár.
Sírod nyitva már, nincs reménysugár. ”

Mária zokogva idézi a baljós próféciát:
„Ó mondd, miért e véres, kínos szenvedés?
Eljött a zord idő, m it Simeon ígért!”

János keserűen emlékezik a Mester azon szavaira, 
melyekkel szenvedését jelezte:

„Jó Mesterem, hát mégis eltávozol?
M it mondtál, nem értettük, de most véres való!"

Jézus, a szögektől szabadulva lép le a keresztről és 
egybeöleli a két magányos embert: „ASSZONY, 
ÍME FIAD -  JÁNOS, ÍME ÉDESANYÁD”. A 
gyász monoton kórusát az örvendező mennyei kórus 
váltja fel:

„Nem hagylak el soha, nem maradok tőled el,
Nem maradsz árván, mert szeretetem átölel.
Csak higgy, és ne félj! Csak bízz, és remélj!"

A harmadik szó. A  figyelem az oldalsó kereszteken 
vonagló két latorra irányul. Vonagló zene és ziháló 
énekhang sejteti a kereszt kínjait:

„Meddig tart még kínlódásunk, elátkozott haldoklásunk, 
Mért nem segítsz, ha te vagy a Messiás?!”

A  másik lator ugyanezt a hangnemet veszi át, de a 
dallam alulról, az alázat mélységéből indul:

■U&

„Jézus, rólam emlékezz meg, hogyha véget ér az élet! 
Országodban gondolj arra, hogy megbántam bűnöm sírva!”
A  sötét moll hangnemét egy világos dúr-akkord 

váltja fel, amikor Jézus megszólal:
„MÉG MA VELEM LESZEL ORSZÁGOMBAN, O TT A Z  
É N  JÓ ATYÁM  VÁRJA MEGTÉRŐ FIAT."

A negyedik szó. Hirtelen csönd és sötétség borul a 
Golgotára. A  tanítványok kezében ég csupán egy-egy 
szál gyertya. Pislákoló lángjuk, a hitük imbolygó fé
nyét jelképezi, mely a kereszt botrányát látva, sorra 
kialszik. A mélypont következik, a párbeszédek kö
zött az egyetlen monológ:

„Egyre nő a homály, mindenki elhagyott 
Júdás elárult, Péter megtagadott.
És gúnyol a tömeg, mely rám hallgatott,
Engem gyaláznak a fennkölt papok.
De nem bánt a gúny, és nem fá j a magány,
Mert te velem vagy, Mennyei Atyám.
De miért nem szólsz már, jó  Atyám 
Miért hallgatsz, ó nézz le rám!
Nincs válasz?... Te is elhagytál? |
ÉN  ISTENEM, ISTENEM! M IÉRT HAGYTÁL EL
ENGEMET?!”
Az ötödik szó. A hangszerek bevezető futamai egy

szerre érzékeltetik a víz hullámzását és a szomjúság
tól eltikkadt ember ájulásszerű érzését. Kiszáradt to
rokból tör fel a kiáltás:

„SZOMJAZOM!” Ettől újra megélénkül a gúnyo
lódók serege, szinte kocsmai hangulat támad. Pap, 
szadduceus és zélóta énekli együtt:

„Élet vizét kínáltad minékünk, és most mégis szenvedsz, 
szomjazol?
Bort ittál és vizet prédikáltál, hazug szódért most méltán 
lakolsz!
Hát mondd meg nékünk, hogy van ez, hogy te mégis 
szenvedsz, szomjazol?
A  pap gúnyosan teológizál:

„Mózest Isten megáldotta régen -  kősziklából fakasztott vizet 
Mindenható Atyánk fenn az égben bűnöd látja, s jutalmad 
kereszt"

A  szadduceus laza filozófiával szól:
,A  víz, amit te adtál minékünk, keserű és nincs benne öröm, 
Szegény bolond! Mi hasznod belőle? -  én az élet borát 
szürcsölöm. ”
A  politikai messiásra váró zélóta a megbocsátó sze- 

retetért kárhoztatja Jézust:
„Nem kell a víz! -  tüzet hoztál volna, s egy szavadra lángban 
állna Róma.
Eljátszottad gyáván szereped; gyűlölet kell, és nem szeretet!”

Egészen másként tekint a szomjazó Krisztusra a 
magdalai Mária, akit bűneiből szabadított meg:

„Nincsen arra szó, és-oly szegény a képzelet-, ' i.-\......
A m it tőled kaptam, földöntúli szeretet.
Bűnben élve rég, vágyam űzött, égetett,
Szomjasan kerestem én az édes életet.
Mégsem leltem az örömöt, bűnök lánca megkötözött. 
Jöttél, s hoztál megbocsátást, életvíznek hűs forrását. 
Árasztottad rám az áldást!”

Megszólal János, aki mindent közelről élt át, és az 
adott pillanatban megelevenednek emlékei:
„Ő, a Mester mondta -  még jó l emlékezem -  a templomban 
szólt így, a nagy ünnepen: A ki szomjazik, jöjjön hozzám, s 
igyék!”

A hatodik szó. Meglepő fordulat: a kereszt alatt lát
juk Ádámot és Évát.
„Rajtunk az átok szörnyű terhe, bűneinknek mérges gyümölcse 
keseríti életünk. ”

-  éneklik csüggedten.
Ádám folytatja:

„ Verejtékkel öntözöm én a földet, mégis csak tövist 
terem meg s hallom az Úr hangját... ”
„Ember! Porból lettél, visszatérsz a porba!”

HOGYAN SZÓLALT MEG A KERESZTYÉNSÉG

A  k é p z ő m ű v é s z e t b e n

A képzőművészet egyidős az emberiséggel. -  Bibliai 
alapon nyugodtan mondhatjuk, hogy az ember teremté
sének egyik isteni ajándéka. Ha van szemünk és szívünk 
rácsodálkozni Isten teremtett világának „mindennapos” 
csodáira: egy-egy fűszál, falevél tdj, vagy a csillagos ég
bolt művészi hihetetlenül ötletes, fantáziadús alkotásá
ra, melyek egyben szellemi-lelki tartalmat hordozva csen
genek vissza a lelkűnkben, s mellette nem felejtjük el a te
remtéstörténetben hangzó igét: „ M e g t e r e m t e t t e  I s 
ten az e m b e r t  a maga  k é p m á s á r a ,  I s t e n  
k é p m á s á r a  t e r e m t e t t e ” (lMóz 1,27), akkor nyil
vánvaló, hogy az alkotás képessége bennünk az istenké- 
pűségünk töretlen lenyomata. -  Ez egyfelől Isten iránti 
hálára indíthat bennünket, másfelől méltóságunk sú
lyát, és az alkotás felelősségét is hordozza. Hiszen Isten 
az egymásra épülő teremtési aktusainak sorában „ l á t 
ta, hogy m i n d e n  igen j ó ” (lMóz 1, 4, 10, 12, 
18, 21, 25, 31), s ha mi is hordozni akarjuk istenképűsé- 
günket e téren, jót -  nem csak szépet! -  kell alkotnunk...

A z alkotókészség belénk rejtett ajándéka azonban 
nem csupán valami új és szép létrehozásának örömét, 
sikerélményét jelenti az embernek, hanem a legalapve
tőbb és legátfogóbb kommunikációs lehetőséget is. A  
szavak és gesztusok közlési módja mellett, a legegysze
rűbb, mindenki számára adott és maradandó informá
ció- és üzenethordozó. A z ősemberek barlangfestményei, 
vagy a még írni, olvasni nem tudó gyermekek rajzai így 
állnak előttünk a képzőművészet kiemelkedő alkotásai
val együtt. Sok tízezer év távlatán, óriási fejlettségi, nyel
vi, kulturális szakadékok fölött ível át a formák, színek, 
kompozíciók beszédes közlendője. A z európai, ameri
kai, ázsiai, afrikai ős-, vagy modernkori rajzok, festmé
nyek, szobrok formanyelvi „szóhasználatát”, kompozi
cionális „mondatfűzését" több-kevesebb odafigyeléssel 
mindenki megérti e világon, bármiféle néphez vagy kor
osztályhoz tartozzon is.

A  képírás (a festészet) és a faragott kép (a szobrászat) 
alkotásai és alkotási folyamata ugyanakkor nem csak az 
egymás közötti információközlés eszköze az ember szá
mára, hanem valamiféle transzcendentális kötődés és 
kapcsolatteremtés megvalósulása. A  képi kifejezések, 
formák, alakok megjelenítése összekötőkapocs az égiek- 
kel, az istenek világával is. Ezért mindenkor a művészet 
és a vallás elválaszthatatlanul összetartozik A  művészet 
egyfajta, a láthatót a láthatatlannal összeölelő, interdisz
ciplináris „égi szféra”, melynek kvalitásos alkotásait 
„vallásos tisztelet” övezi, s az alkotókat is, akik talán ön- 
tudatlanul, úgymond „isteni sugallatra”, sűrítve, többet, 
összetettebbet produkáltak, m int amit reméltek tőlük -  
Ezzel lett a képzőművészet minden vallás kitüntetett 
„nyelvévé”, melyen keresztül sokszor megfoghatatlan, de 
mégis jól érzékelhető módon üzennek, mondanak vala
m it az égiek a földieknek.

A  keresztyénség mindezekkel a kezdetektől tisztában 
volt. A  társadalmi környezet hatásán túl az a megtapasz
talt tény is erősítette, hogy „ az Ig e  t e s t t é  l e t t ” (Jn 
1,14), azaz Isten akarata, szándéka és szeretete látható 
formát, emberi kifejezést nyert Jézus Krisztusban. Ter
mészetes ezek után hogy Jézus „végrendeletét”, a misszi
ói parancsot (Mk 16,15) úgy értelmezte, hogy azt nem 
csak a verbális, hanem a rendelkezésére álló vizuális, 
képzőművészeti eszközök felhasználásával is be kell töl
tenie. -  Ma is, a legmodernebb technikák felhasználásá
ban (film, video, komputer stb.) ugyanezen az alapon 
áll a keresztyénség igénye. Ezek használatában nem elvi, 
hanem anyagi okok és politikai szándékok korlátozták 
csupán a történelmében. Am ikor az anyaszentegyház 
bármely felekezete és gyülekezete adott helyen, adott idő
ben toleráns társadalmi környezetbe és tisztes anyagi 
helyzetbe került, mindig a legkiválóbb szinten igyekezett 
a művészetek lehetőségeivel élni. A hol és amikor üldöz
ték, visszaszorították és elszegényedett, az egyházművé

szet is lehanyatlott, provincializálódott egészen a gyenge 
iparosmunka, a naiv, a giccs, vagy a teljesen dilettáns, 
kontár szintig. -  A  -képzőművészet nyelvének használa
táról azonban soha nem mondott le! Inkább eltűrte a 
művészeti relatív színvonalvesztést.

Minden vallás és egyház számára a „tudományok tu
dománya”, a mindenek feletti tudomány az, amelyik 
nem csupán a teremtettséget és a teremtményeket vizs
gálja, kutatja, hanem magát a Teremtőt. Ez az Istenről 
szóló tudomány, azaz a teológia, mely „tudatos” kap
csolatot teremt a transzcendens, „isteni” szférával, éspe
dig kétirányú, oda-vissza csatoló szellemi-lelki kom mu
nikáció hitbeli bizonyosságával. A  művészetek területén 
a transzcendens, isteni szféra csak egyirányúan, és ese
tenként érint meg az „ihletettség” pillanataiban egy-egy 
alkotót, mintegy ama isteni szféra üzenetének, monda
nivalójának, a „kinyilatkoztatásnak” -  sokszor csak át
meneti -  eszközeként. Innen értelmeződik, hogy a ke
resztyénség úgy tartja, hogy -  minden elismert és megbe
csült volta ellenére -  „a művészet a teológia szolgálólá
nya ”, ahogyan a XIII. században Suger apát frappánsan 
megfog;almazta. Ez azt jelenti, hogy az egyházművészet
ben, kivált a templomokban, semmi sem véletlen, vagy 
ötletszerű, hanem tudatosan teológiai, hitbeli tartalma
kat hordozó. A z épület nem csak a tervező és kivitelező 
technikai tudásáról, hanem a téralakítás, térfűzés össz
hatásán keresztül a teremtő Istenről is vall a belépő szá
mára. A  mozaikok, freskók, festmények, szobrok egy-egy 
bibliai esemény, személy megjelenítésével emlékeztetni, 
figyelmeztetni, tanítani akarnak. A  használati eszközök 
iparművészeti alkotásai a textilektől a különféle edénye
kig az adott eszközök hitéleti funkciójának teológiai tar
talmát hordozzák a színük, formájuk, a rajtuk lévő áb
rázolások nyelvén.

Egyszóval a keresztyén egyházm űvészet m inden 
egyes alkotása -  ha valóban az -  tudatosan és el
szántan m issziói, predikatív jellegű. Bizonyságté
vő, evangélizáló! -

Bár ilyen lenne minden egyes templomunk, és gyüle
kezeti termünk!...

Dr. Foltin Brúnó

Éva siralma ez:
„Fájdalom hasít minden örömömbe; síró gyermekem 
sírva szülöm, s hallom az Úr hangát... ”

Elhangzik az ősi ígéret, az első evangélium:
,„Átkozott légy kígyó! Ellenségeskedést támasztok az asszony
utóda és a te utódod között. Ő a fejedre tapos, te a sarkát
mardosod. “

Ekkor hangzik el a krisztusi szó: „ELVÉGEZTE
TETT!”

A  Jelenések könyve kórusa zeng glóriát:
„Méltó a megöletett Bárány! Övé a dicsőség!
Elvégezte az Atyának akaratát! Halleluja! Ám en!"

A hetedik szó. Közeledik az alkony, közeledik a 
vég. Az Isten Báránya megvívta hatalmas harcát, min- 
den elvégeztetett. Kedves esti énekünk dallama hang
zik. „ O maradj vélem, az est közeleg N ő a sötétség, ne 
hagyj engemet! — Az emmausi tanítványok kérése ez 
a feltámadott, de még fel nem ismert Krisztushoz. A 
testből lassan elszáll az élet, a gyötrődés torzulásai el
simulnak az arcon, de a lélek nem tört meg és nem 
hull a porba. A lélek visszatér az örökkévalóságba, 
hogy megdicsőült testben jelenjen majd meg húsvét 
hajnalán.

_ >>ATYÁM, KEZEDBE AJÁNLOM AZ ÉN LEL- 
KEMET!”

A .^ * f StÍ.ének 000(168 bizalommal fohászkodik az 
életből a halálon át az örök életbe induló Krisztushoz:
'^ r ts d  oda hunyó két szemem elé, Szent keresztfádat, mutass 
ég felé Tűnnek az árnyak, virrad reggelem, Életben, halálban 
maradj velem!”

J .  * J  » I i w u  c u y  V C IC S  l.
dia történt, hanem világra szóló győzelem.

GYŐZELMET VETTEL, Ó FELTÁMADOTT
videótelvételét megküldött kazettára ki 

átmásoljuk. Cím: Evangélikus Egyházközösség Oro 
Gyoiy V. tér 4. -  5900)

Győri Gábor
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14. A két rákospalotai tem plom

Története
A rákospalotai gyülekezet a re

formáció terjedésekor alakult. Az 
ellenreformáció idején elvették 
templomát s a fóti lelkészek gon
dozása alá került. 1749-től a hívek 
Cinkotára jártak istentiszteletre, s 
hivatalosan 1774-től önállóságukig 
a cinkotai gyülekezet leányegyhá
zaként szerepeltek. 1794-ben II. 
Lipót császár engedélyével gróf 
Galánthai Fekete Jánostól kapott 
telken iskolát építettek s itt tartot
ták vasárnapi könyörgéseiket 
előbb tót, majd magyar nyelven. A 
gyülekezet 1871-ben önállósult és 
vált anyaegyházközséggé. 1894- 
ben egy ideig Kossuth Ferenc, Kos
suth Lajos fia volt az egyház felü
gyelője.

A kis templom (ma Juhos u. 28.) 
megépítése Károlyi gróftól kapott 
telken a 45 évig itt szolgált lelkész, 
Simon Pál nevéhez fűződik. 
Esztergályi Mihály főesperes szen
telte fel 1855-ben.

hívek számának növekedésé
vel új templom építése vált szüksé
gessé. Terveit Szalkay Jenő készí
tette. Alapkőtételét 1936-ban ün
nepelték Pröhle Sándor temp
lomépítő lelkész idejében, s a kész 
nagy templomot (ma: régi Fóti út 
73.) Kovács Sándor püspök szen
telte fel 1941. december 21-én. 
Építésének terheiből a gyülekezet 
tagjai nagy arányban vették ki 
részüket. A II. világháború arány
lag csekély pusztulást okozott.

Leírása:
Kis templom:
A múlt századi falu kellős köze

pén épült, egyhajós, középtomyos, 
egyszerű kis falusi templom. Díszí
tő tagozatai a romantika stílusje
gyeit viselik magukon. Tervezője, 
kivitelezője ismeretlen.

Nagy templom:
Négyzetes alaprajzú, négy sarok- 

tornyos épület (a homlokzatiak jó
val magasabbak a másik kettőnél), 
középen kupolával, dór oszlopos 
előcsarnokkal. A  modem vasbeton 
épületben a renaissance stílus je
gyeit alkalmazta a tervező: közpon
tos elrendezés, kupolás középtér, a 
föléje helyezett áttört hengeres, kü
lön kis kupolával ellátott „lámpás”, 
az antikizáló bejárati oszlopsor. A 
tornyokon is ismétlődik a kupola
lezárás, vasbeton pilléreken. A 
homlokzatokat hosszú, keskeny ab
lakok tagolják. A  vasbeton-anyag 
követelte egyszerűség a templomot 
világos szerkezetűvé teszi. Arányai
ban, felépítésében nagyszabású és 
ünnepélyes.

A belső teret a sok ablak 
előnyösen világítja meg. Az egy 
lépcsőfokkal emelt oltárteret szé
pen kidolgozott kovácsoltvas rács 
választja el a templomhajótól. Bak 
János oltárképe (1941) Jézus 
mennybemeneteléi ábrázolja. A kis 
templomból hozott orgonát Váradi 
Miklós építette át. A keresztelőkút 
és szószék egyidős a templommal, 
utóbbit Lutherrózsa díszíti, alatta 
aranybetűs faragás hirdeti: Boldo
gok akik hallgatják Istennek igéjét 
és megtartják.

Az oldalfalak mentén 6 szek
rényben a templom 50 éves jubile
umára készült állandó helytörté
neti kiállítás látható. (1996)

Kovács Mária

M illecen ten áriu m i m egem lékezések
külföldön

A diaszpórába szétszakadt magya
rok külföldön is -  ki-ki a maga he
lyén -  emlékeznek a mülecentenári- 
umra. Evangélikus egyházi ünnep
ségekről is kaptunk híreket.

Korábbi számunkban írtunk erdé
lyi evangélikusok kolozsvári ünnep
ségéről. Újabban kaptunk hírt Vene
zuelából, Caracasból, ahol június 2- 
án a Magyar Házban ünnepelték az 
évfordulót. Bízik László lelkész ige
hirdetését Mt 13,33 alapján tartotta 
és többek között ezt mondta: „Ma, 
amikor honunk foglalásának ezer- 
egyszázadik évfordulójára emlékez
ve, meg akarjuk érteni saját és nem
zeti múltunkat, jelenünket és jövőn
ket, abból kell kiindulni, hogy Isten 
országa nem azonos egyetlen földi 
országgal sem, de ugyanakkor nem is 
független tőle, hiszen abba a „liszt
be” gyúródott bele ä kovász... S a 
népek nagy „tésztájában” kifejtett 
milliónyi magyar kovászok hatására

emlékezünk ma. Még ha levágtak is 
a tésztából, á kovászdarab meg nem 
semmisíthető... S ha mi Venezuelá
ban élő magyar keresztények kicsiny 
csapata tisztában vagyunk is kicsiny
ségünkkel, akkor látunk helyesen, ha 
tisztában vagyunk kovász-hivatottsá- 
gunkkal is;”

Angliából, a Magyarok Angliai 
Országos Szövetségének lapját kap
tuk meg, melyben Pátkai Róbert, a 
magyar egyház elnöke alábbiakban 
emlékezik a millecentenáriumra: 
„Glatz Ferenc, az Akadémia új elnö
ke székfoglaló beszédében arról be
szélt, hogy a kis nemzetek számára 
az igazi kitörési pont a tudás. Ne
künk, a hármas tagoltságú magyar
ság bármely csoportjának külön és 
együttesen is az kell legyen a gon
dunk, hogy ne csak kezeljük, vagy 
(aggódva) ügyeljük azt a helyzetet, 
ami az átalakulásban levő Magyaror
szágon kialakult -  telve szociális fe

szültséggel, a modernizáció problé
máival, a polgárosodás igényével, a 
kormánykoalíció bizonytalankodásá
val hanem jövőképet mutassunk a 
nemzetnek. Mert sajnos, ahogy tá
volról is megítélhető, az ország na
gyobbik része csak abban hisz, hogy 
a nehézségeket talán túl fogja élni. A 
túlélés azonban nem lehet nemzeti 
cél.

Mégis mi lehet a közös... a mosta
ni visszaemlékezésben, ünneplés
ben? A kettős adottság figyelembe
vételével maga á honalapítás ténye. 
Hálát adni a Gondviselésnek, hogy 
hazát adott nekünk a Duna-Tisza tá
ján, a Kárpát-medencében. Ebben a 
hálaadásban mi is, angliai magyarok 
egy szívvel részt veszünk, a magyar- 
országi országos rendezvények mellé 
mi is odaállunk. Azonosítjuk magun
kat a Haza, az utódállamok magyar
ságának és a világszórványban élők 
szívdobbanásával. A múltunkról, ön
azonosságunkról, kultúránkról, ha
gyományainkról és a hagyományőrző 
cselekvésről való beszéd és tett drága 
nekünk is” -  fejezi be szavait Pátkai 
Róbert az Angliai Magyar Tükör cí
mű lapjuk hasábjain. T.

A reform ációban

Evangélikus Élet 1996. augusztus 18.

HOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL

Pontosan mikor találkozott a ma
gyarság az újrafelfedezett evangé
liummal, nem köthető kiemelkedő 
dátumhoz. Bár a magyarországi vá
rosok németajkú polgáraihoz és Má
ria királyné udvarába igen hamar el
jutott a wittenbergi professzor híre, s 
talán tanítása is, de evangéliumi szel
lemű igehirdetés magyar nyelven va
lószínűleg csak a mohácsi vész után 
volt hallható. Mire pedig a falvak, 
mezővárosok népéhez is eljutott a 
tiszta ige, már Buda is odalett, s az 
ország közepén a török volt az úr. 
(Ezekről az évtizedekről Sólyom 
Jenő: Luther és Magyarország c. mű
vében találunk hiteles képet, a könyv 
most újra kapható.)

A reformáció elsősorban az ige
hirdetést újította meg: az elhangzott 
prédikációk tartalmát nehéz re
konstruálnunk, hiszen igemagyará
zatok nyomtatásban csak évtizedek
kel később jelentek meg. Ha ezek 
alapján következtethetünk az előz-, 
ményekre, akkor a reformátori ige
hirdetés két fókuszának a bibliai tex
tust és a történeti jelent tekinthetjük. 
Az igét önmagunkra vonatkoztatni, 
annak fényében vizsgálni meg égető 
kérdéseinket -  voltaképpen nem volt 
ez új módszer, csak az apostolok ko
ra óta feledésbe merült -, prédikátor 
elődeink ezt a mesterséget űzték ma
gas fokon.

A szószéki szolgálatnak ugyan 
nem maradt ránk emléke, de annál 
inkább a tanításnak. A reformáció 
Magyarországon iskolák felállítását 
is jelentette, s az iskoláknak tan
könyvekre volt szükségük. Nem cso
da, ha az első magyar nyelvű nyom
tatványok többsége iskolák mellett, 
iskolák számára készült: mint 
Gálszécsi István kátéja, Dévai Bíró 
Mátyás Orthographia Ungaricája 
(ma olvasókönyvnek mondanánk), 
Sylvester János nyelvtana, Sztárai Mi
hály iskoladrámái, de bibliafordítás 
is jelenhetett meg pedagógiai céllal, 
mint például Jézus Sirák könyve 
Heltai Gáspár nyomdájában.

A 16. századi magyar prédikáto
rok azonban találtak még egy formát 
hitük megvallására, Isten ítéletének 
és evangéliumának hirdetésére, a 
történelmi sorskérdésekkel való 
szembesülésre: a zsoltárparafrázist. 
Gálszécsi István énekeskönyvében 

j (1536) már megszólaltak magyarul 
Luther koráljai, s az ő nyomán egyre- 

: másra öntik magyar versekbe a dávi- 
di zsoltárokat, felidézve Izráel és a 
magyar nép sorsának hasonló fordu
lóit, perelve és fohászkodva, bűnbá
natra intve és vigasztalást nyújtva, 
ostorozva és új reményt ébresztve. 
Ezek a költemények nem az íróasz
talnak vagy irodalmi szalonok szá
mára készültek: énekelték őket szer
te az országban a már nemcsak kéz
iratban teijesztett, hanem egyre több 
példányban kinyomtatott énekes
könyvekből. Luther a Zsoltárok 
könyvét „kis Bibliának” és a teljes 
Biblia „summájának” nevezte,' s

amíg nem volt magyar nyelven olvas
ható a teljes Biblia, evangélikus ele
ink valóban a zsoltárokból ismerték 
meg Isten törvényét és evangéliumát, 
a zsoltárok szavával vallották meg 
Istentől elszakadt, elesett állapotu
kat, s könyörögtek segítségért. Sztá
rai Mihály 74. zsoltárában együtt ta
láljuk mindezt:

„Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, fel
séges Úristen!

Mert parancsoltad, hogy megkeressünk 
az mi szükségünkben.

TUdjuk, hogy méltán mi bűneinkért te 
megvertél minket,

Mert nem tiszteltük, sőt ingerlettük te 
szent felségedet.

A  mi atyáink, mivélünk öszve ellened 
vétkeztek,

Azért hogy téged ők nem ismertek, téged 
nem tiszteltek.

Reád maradtunk, mert mindenektől mi 
elhagyattattunk,

Az ellenségtől ostromlattatunk, napon
ként rontatunk.

ígéretedből, te szent igédből téged megis
mertünk,

Szent fiad által néked könyörgünk, légy 
kegyelmes nekünk.

Ne hadd, tekints meg ígéretedet és az te 
népedet,

Kik tiszta szűből mostan dicsírik az te 
szent nevedet.

Végy ki immáron ez nagy ínségből, ez 
idegen kézből,

Hogy te szent neved magasztaltassék mi 
nemzetségünktől.

Sok hálát adunk mint Istenünknek és 
mi teremtőnknek,

Te szent fiadnak és vigasztaló Szentlélek 
Istennek. ”

A középkori magyar állam külső 
és belső összeomlásának idején, két
ségbeesés és bénultság közepette a 
reformáció az evangélium erejével 
szolgált a magyarságnak. Ez az ele
ven hit, józan önvizsgálat, alázatos 
reménység lehet úrrá mai nyomorú
ságainkon is.

Csepregi Zoltán

A H im nusz ih lette gobelinek
Különleges kárpitok a Sándor-palotában

Kölcsey Ferenc Himnuszát szőtte 
falikárpitba nyolc gobelinművész 
esztendőnyi munkával. A monumen
tális alkotásokat a budavári Sándor- 
palotában láthatják majd az érdek
lődők augusztus 16-tól.

A gobelinművészek -  Hauser Beá
ta, Hegyi Ibolya, Kecskés Agnes, Nagy 
Judit, Pápai Lívia, Péreli Zsuzsa, Pol
gár Rózsa és Solti Gizella -  egyenként 
szőtték négy-öt négyzetméteres fali
kárpitba a magyar hazafias költészet 
remekműve által sugallt gondolatai
kat. A kiállítandó művek egy témáról 
szólnak ugyan, de az alkotásokban 
természetesen tükröződik a művé
szek eltérő személyisége, gondolati
érzelmi vüáguk sokfélesége és az a 
„félve bizakodó reménység”, amit a 
Himnusz alapmondandójáról egyko
ron Szerb Antal fogalmazott meg.

A Magyar Képző- és Iparművésze
ti Szövetség három esztendeje éppen 
azzal a szándékkal hozta létre a Kár

pitművészeti Alapítványt, hogy szer
vezett kereteket teremtsen az alko
tóknak ahhoz, hogy művészetükkel 
méltón tiszteleghessenek a magyar
ság honfoglalásának ezeregyszázadik 
évfordulója előtt. Az alapítványnak is 
köszönhető, hogy megszülettek a 
nyolc gobelinművész hamarosan kö
zönség elé kerülő ünnepi alkotásai.

A Szövött Himnuszok című kiállítás 
megnyitójára 1996. augusztus 16-án 
délután öt órakor kerül sor. Megnyitja: 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság 
elnöke, bevezetőt mond: Karátson 
Gábor. Közreműködik: Galkó Balázs. 
Védnökök: Katona Tamás, dr. Lovag 
Zsuzsa, Ráday Mihály. A kiállítás 
megtekinthető augusztus 17-től októ
ber 17-ig, naponta 10-18 óráig a Sán
dor-palotában. Bejárat a Budavári Sik
ló végállomásánál (Szent György-tér).

A kiállító művészek között Polgár 
Rózsa D. dr. Harmati Béla püspök 
felesége.

KÖSZÖNTÉS
Két nyugdíjas lelkésztestvér tölti be e 

napokban 85. életévét.
Dr. Lehel László 1911. augusztus 10-én 

Valkányban született. Teológiai képesíté
sét a soproni fakultás mellett Strass- 
bourgban, Bázelben, Párizsban és Erlan- 
genben szerezte. 1934-ben Székesfehér
várott avatta lelkésszé D. Kapi Béla püs
pök. Bábolnán, Budapest Deák téren és 
Budavárban szolgált, majd hosszabb ide
ig fővárosi vallástanító-lelkész volt 1956- 
ban elhagyta az országot és Franciaor
szágban, menekült magyarok lelkigondo
zását végezte. 1965-ben jött haza és a sze
retetszolgálatban működött 1982-ben be
következett nyugdíjaztatásáig.

A nyugalom éveit is a Sarepta Szeretet
otthonban tölti, ahol ma is lépést tart szel
lemi életünkkel, egyházunk szolgálatával. 

*
Megyer Lajos ny. esperes Miskolcon

született 1911. augusztus 18-án. Elvégez
ve soproni teológiai tanulmányait, Nyír
egyházán avatta lelkésszé D. Geduly Hen
rik püspök.

Ozdon kezdte lelkészi pályafutását, 
majd hamarosan a Délszabolcsi misszió 
lelkésze lett. Ezen a tipikus szórványterü
leten több mint negyedszázadot töltött. 
1962-ben hívták meg Nyíregyházára lel
késznek, ahol több mint 20 éven át szol
gált tovább hűségesen. Közben esperessé 
is megválasztotta a Hajdú-Szabolcsi egy
házmegye.

1983-ban ment nyugdíjba, de maradt a 
városban. A nyugalom éveiben is szívesen 
szolgál és kisegít ebben a nagy gyüleke
zetben

Mindkét lelkésztestvérünkre kérjük Isten 
gazdag áldását ezen az évfordulón, megem
lékezve hitük munkájáról és megköszönve az 
Isten országa ügyéért való fáradozásukat. 
Isten éltesse jó  egészségben, erőben és szere- 
felben őket!

K i  v a g y ?

Gondolatok a millecentenárium évében

Ki vagy?
Honnan jöttél? Merre tartasz?
lü k  voltak az őseid? A kiket nem te választhattál? S 

irányíthatod-e a jövőt? A  ködben bujkálót? Terelgethe- 
ted-e az utódaid sorsát?

Ki volt az ükapád, a szépanyád? És azok ősei? Isme
red-e a messzeség homályából előderengő, az évezredek 
tengerében hánykódó, összevissza keveredő családok, 
nemzetségek, törzsek vonulatát?

Honnan cseppentél ide, a Kárpátok övezte földkaréj
ba, mely má lecsonkítva áll a síkság közepén?

Hol az őshazád? Keresd, m int Julianus barát a régi 
gyökereket. Te már nem találsz nyomot. 0  is'csak a ta
tár hordák érkezésének hírét hozta annak idején. Meg az 
ottmaradt rokonok csendes üdvözletét.

Tudod-e, tudhatod-e, kik voltak az őseid? Keresd a 
könyvekben a tudást, az ismeretek bizonytalan tárházát.

Talán a Volga menti őshazában éldegéltek finnugor 
elődeid, csendesen halászgatva, gyűjtögetve a minden- 
napravalót? Szellemek és démonok erejében bízva, sá
mánok jövendölését várva? Reménykedve, vagy éppen 
megriadva a túlvilág rejtelmeitől? Vagy vándorlásuk 
közben, amikor találkoztak a török népekkel, egyesült 
egyik kék szemű, szőke ősanyád egy fekete hajú, barna 
szemű legénnyel? S úgy folytatódott oscsaládod élete?

Mindig szerelemben fogant az utód? Vagy vad erőszak 
teremtett új életet, ott, a messze Ázsiában?

Állattenyésztő volt az egyik ősöd? Vagy mesterséget 
űzött? Ötvös volt? Fegyverkovács? S hol jö tt be a nem
zetséged ebbe a hazába?Melyik hágó vezette át a Kárpá
tok vad láncain, élni akaró, erős tagjait? Kiket talált itt 
az ősöd? Kit választott élete társául? Ittrekedt rómait. 
Csendes szláv földművelőt? A  népvándorlás viharaiban 
leigázott egyéb népek túlélő utódainak egyikét?

Hol állt az ősöd? Melyik oldalon? István király ke
resztényei között? Netán Gyula vagy Koppány lázadó, 
régi hitet védő seregeiben? Talán II. Endre király csapa
tában indult el a keresztes háborúba? S vak hite kereszt
tel a kezében ölt? ,

Szekértáborának börtönében elpusztult magyar har 
eosok egyike lehetett a Muhi csatában? Barlangokba

menekült testvérei között reszketett a tatár hordák gyil
kosfegyvereitől? Netán áruló volt, és éppen ő  buzdította 
a rejtőzőket menedékük elhagyására? Kiszolgáltatva vé
reit az ellenség öldöklésének?

Várépítő volt IV  Béla korában? Új hazát teremtő? 
Nem volt sok békés esztendeje ősi családodnak! A z A n
jou királyok dicső évtizedeiben erősödött nemzetednek 
Hunyadi János korában már ismét viaskodnia kellett. 
Akkor a vad törökkel. Nándorfehérvárnál biztosan har
colt valamelyik elődöd! Érte is szól a harang!

Úr volt-e az ősöd? Vagy jobbágy? A  Tiborcok közül 
egy? Netán Dózsa népéből való? Mit csinált a nagy rene
szánsz király, Mátyás uralkodása alatt? Földet művelt, 
vagy harcos volt a híres fekete seregben? Talán könyvet 
másolt egyik rokonod? Verset írt? Vagy Beatrix király
nővel költözött át a napfényes Itáliából?

A  mohácsi csatatéren hány rokonod veszítette el drá
ga életét? Vagy Zápolya seregében akkor még átvészelte 
a halált? Hány ősöd hagyta el rabláncon az édes hazát? 
Kikkel keveredett a véred? Kunokkal, törökökkel? Vagy 
a később betelepített szászokkal? Egyéb népekkel?

Katolikus maradt a családod? Vagy áttért a protestán
sok új hitére? Gályarabságra is elhurcolták valamelyik 
rég rokonodat?

Rákóczi idejében melyik táborban álltak elődeid? Ku
rucok voltak vagy labancok? Netán az egyik testvér itt, a 
másik ott harcolt? Egymás szemébe ellenségként nézve?

Széchenyi híve volt a szépapád? Vagy Kossuthé? 1848 
márciusában hallgatta-e Petőfi szavalatát? 1849-ben ott 
volt-e Világosnál?

A z áldozatok vére folyik az ereidben? Vagy keveredett 
a Haynauk utódaiéval? A z utolsó századok viharait ho
gyan vészelték át elődeid? Kivándoroltak, messze ide
genbe? Vagy a háborúkban pusztultak el? Elhurcolták 
őket a harcterekre? Gázkamrákban ölték meg őket? 
Börtönökben sínylődtek? Üldözöttek lehettek, vagy 
üldözők???

Ki vagy?
lük voltak az őseid? Akikén nem terhel felelősség! Nem 

vagy bűnös tetteikért! Nem felelsz értük! Előtted voltak 
Előtted meneteltek az emberiség végeláthatatlan országútján.

De magadért felelsz!!!
Ki vagy? Honnan jöttél? Merre tartasz? Hol állsz, me

lyik oldalán kusza világunknak? Miben hiszel? Hívő 
vagy egyáltalán? Keresztény? Netán ateista? Akkor is hi
szel! Csak akkor a semmibe mész! A  pénzben leled egye
düli örömöd? Gondolj a középkori halálhimnuszok 
bölcs szövegeire: „Elmegyek meghalni” -  írták, szaval
ták a régiek. S itthagytak mindent. Trónt, vagyont, érté
ket. Csupasz testüket fogadta csak be a föld.

Hogyan élsz? Hogyan neveled a gyermekeidet? Mit 
adsz nekik? Szerteágazó jövőképünk labirintusában 
meglátod-e a kivezető utat? Hogy tudod kiválasztani a 
zűrzavarból a jót?

M it mondott a kis herceg?
„Jól  c s a k  a s z í v é v e l  lá t  az  ember .  A m i  

ig a zá n  l ényeges ,  az  a s z e m n e k  l á t h a t a t 
lan.  ” (Antoine de Saint-Exupéry: A  kis herceg.)

A  szívedre hallgass! A  bekő hangra! Mely már lehal
kul bennünk. Túl harsány körülöttünk a bűn zaja.

„ A z I s t e n  or szága  t i b e n n e t e k  v a n ” -  
mondja az írás. (Lk 17,21)

Ha olvasod, megtalálod benne az iránymutatást k: 
„ Ő r i z z é t e k  m e g  m a g a t o k a t ! ” (Lk 17,3)

Lenhardtné Bertalan Emma

JELENTKEZÉS DIAKONISSZA  
SZOLGÁLATRA

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 
budapesti otthonába 18 éven felüli nőtestvérek 
jelentkezését váija, akik hitbeli indíttatásból a 
diakonissza élethivatást választják, vagy diakór 
niai szolgálatba szeretnének állni, vállalják az 
otthon közösségi rendjét, szívesen készek 
adottságaiknak megfelelő hitbeli és egészségü
gyi képzésbe bekapcsolódni. Érdeklődni lehet 
Madocsai Miklós címén: Bp. 1015 Ostrom u. 
15. Tel.: 201-72-10.

Szeressétek az Urat és szolgáljatok neki teljes 
szívvel és teljes lélekkel! Józsué 22,5.

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

Feltöltekezés
Amikor ezek a sorok megjelennék az újságban, éppen 

abban a szakaszban leszek, amikor elsiratom a vakációt. 
Itt volt két és fél szép hónap. Minden lehetőség adott volt 
a boldog henyélésre, ehelyett táborról táborra, konferen
ciáról konferenciára vándoroltunk. Sátrakban aludtunk, 
korán keltünk, későn feküdtünk, hajtottuk a biciklit, ag
gódtunk, hogy ki veszett el, lesz-e jó hangulat, hogy bír
juk ki a végéig és hogy bújuk ki, hogy vége van. Mire volt 
ez jó? Szinte megkönnyebbül az ember, végre újra itt a 
tanév, legalább nem lesből támad rám a kimerültség.

Hogy lesz az ember rabjává ennek a nyári rohangálás
nak? Mindig irigyeltem azokat, akik ki tudtak kapcsolód
ni. Nézem a családokat, füvet nyírnak, heverésznek a 
nyugágyban, újság, sör, napernyő. Nekem is lenne mó
dom rá, sokan biztatnak is, de nem megy. A nyár nekem 
táborokról beszél, utakról és találkozásokról. Igen, talán 
ez a legfontosabb. A találkozások. Most nem csak embe
rekre gondolok, akikkel újra vagy először találkoztam, 
hanem a dolgokról. Jelenségek és csodák. Újra tanuljuk 
látni a madarakat, a növényeket, gombákat, felhőket, 
ízeket kóstolgatunk meg. Száguldunk, szabadon és fiata
lon. Más emberek szokásait, gondolatait értjük meg. Ide
genek leszünk, járatlan utakat járunk, eltévedünk olykor.

Furcsa dolog egy tábor. Idegenekkel leszünk egy falu
vá egy hétre. Utána még napokig azokkal az arcokkal ál
modom. Jókat nevetünk együtt. Olyan varázs ez, amit so
ha nem lehet konzerválni. Levelezgetni lehet, de minek? 
A hangulat egy hétre szóló ajándék. Mint ahogy azt a 
harkályt csak ott és akkor és úgy lehet látni, máshol, má
sokkal nem.

Ez az idő aztán ajándékoz egy különös képességet. A 
hétköznapi csodák felfedezésének képességét. A táboro- 
zók egyik nyomasztó betegsége a hazatérés. Otthon min
den nehézkes, földhözragadt, kibúhatatlan. Akik vártak, 
nem értik, miért nem mesél ez a gyerek? Aztán újra meg
szokjuk az otthoni levegőt. Mégiscsak ez a sajátunk. De 
ebben a sajátunkban mi már egy kicsit mások vagyunk: 
készek a csodák felfedezésére.

Tálán ez tesz rabjává: a világban való körülnézés kény
szere. Olyan ez, mint a hit, vagy a szerelem. Soha nem ér
dekes a múltja. Ez az elsiratott pár hét ennek az ideje. 
Lehet, hogy ebben nincs is semmi érdekes... Mindegy, 
jövőre újra belevágunk.

Koczor Tamás
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------ NAPRÓL NAPRA—
Az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig 

kegyelmet ad. lPt 5,5.

VASÁRNAP Bárcsak rám hallgatna népem! Zsolt 81,14 
(Mk 1,17-18; Lk 18,9-14; Ef 2,4-10; Zsolt 140). A prófé
ták örök sorsa ez. Amikor kimondják az igazat, nem hall
gatnak rájuk. Mennyire fájt ez nekik és fáj nekünk is, de 
nem is csoda, hiszen ez még Istennek is szomorúságot 
okoz. Miért nem hallgat az ember Istenre? Mert nem hi
szek benne -, mondják sokan. De miért nem fogadják meg 
az embertől jövő jóravaló tanítást sem? Azért, mert a bún 
kedvesebb. Mi azonban hallgassunk Isten szavára!

HÉTFŐ ítéletet tart az Úr a nemzetek fölött, megfenyíti 
a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáik
ból, metszőkéseket. Ézs 2,4 (lKor 14,33; Mt 23,1-12; Mk 
8,14-21). A béke, a békesség az emberiség egyik legősibb 
vágya. Sajnos a többi nagy óhajjal, -  mint a szabadsággal 
vagy a jóléttel együtt — megvalósulatlan maradt. A beke 
nem politikai ügy, ezért is nem tudják a politikusok létre
hozni. Igazi béke csak Istentől van, tehát őt kell kérnünk, 
hogy teremtsen békét közöttünk. Jézus Krisztus követei
ként erről sohasem szabad, megfeledkeznünk: Boldogok, 
akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 
Mt 5,9.

KEDD Amit ő mondott meglett, és amit parancsolt előál
lott. Zsolt 33,9 (Jn 11,43-44; lSám 17,38-51; Mk 8,22-26). 
Isten mindenhatóságának egyik legnyilvánvalóbb jele, 
hogy amit mond, valósággá lesz. Ez különbözteti meg őt 
még a leghatalmasabb uralkodótól is, mert az sohasem le
het biztos akaratának teljesülésében. Ez még inkább el 
kell, hogy gondolkoztasson bennünket Isten velünk való 
tervével kapcsolatosan. Ha hiszünk ebben, akkor nem él
hetünk úgy, mintha nem lenne ítélet, feltámadás és örök 
élet. Az emberek a titok megismeréséért, amely talán csak 
múló előnyt jelent életükben, nagy áldozatra képesek. Ez 
a „titok” viszont bárki számára megismerhető Isten szavá
ból.

SZERDA Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legel- 
I tesse őket. Ez 34,23 (Jn 10,11; Lk 7,1-10; Mk 8,27-33). Ér- 
I dekes módon még senkinek sem jutott eszébe, hogy egy 
I juhnyáj élére két pásztort állítson. Fölösleges is lenne, hi

szen a két pásztornak mindig egymás mellett kellene men
nie, különben kétfelé szakadna a nyáj. így van ez az embe
reknél is. Az egy személyi vezetés rendszerint többre képes 
mint a testületi. Lettek volna piramisok, ha a döntést bi
zottságok elé viszik? Az üdvösséget is az egy pásztor a Jé
zus Krisztus szerzi meg nekünk. Feladatunk csak egy van: 
hűségesen kövessük őt, bármerre is visz minket életünk so
rán.
CSÜTÖRTÖK A hősök íja összetörik, de az elesettek 

erőt öveznek fel. lSám 2,4 (2Tim 2,1; ApCsel 12,18—25; 
Mk 8,34-9,1). A nagyravágyás mindig megbosszulja magát. 
Az igazi nagy erő ahhoz szükséges, hogy valaki el tudja fo
gadni a vereséget: Isten mindig azok mellett van, akik a jó 
ügyért harcolnak. Lehet, hogy időnként elbuknak, de ők, 
vagy az ügyük végül is diadalra jut. Sokszor mi is elfelejt
jük, hogy attól kétjünk erőt a talpraálláshoz, akinek mód
jában is van segíteni. Gondoljunk a tanítványokra, akiket a 
teljes reménytelenség után a feltámadott Krisztus megjele
nésével erősített meg.

PÉNTEK íme én angyalt küldök előtted, hogy megőriz
zék az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. 
2Móz 23,20 (2Kor 5,7; Lk 22,24-30; Mk 9,2-13). Az angya
lok jelenléte mindig Isten közelségét is jelzi. Istent nem 
láthatjuk, de ha ő akarja, akkor angyalait igen. Régen egy 
uralkodótól az egyil{ legnagyobb kegynek számított, ha a 
kiválasztott személynek megengedte, hogy egy pillantást 
vessen a kincseskamrájába. Az angyalok megpillantása is 
Isten kegyelmét és szeretetét jelenti, aki így adja tudtunk
ra, hogy jó úton járunk, de legalább is terve van velünk.

SZOMBAT Láttad, hogy úgy vitt téged Istened, az Úr, 
ahogyan fiát viszi az ember. 5Móz 1,31 (2 Thessz 3,3; Ez 
17,22-24; Mk 9,14-29). A Szentírás arra tanít minket, hogy 
Atyánk arcvonásai mögött Isten arcát lássuk. Úgy tisztel
jük szüleinket, ahogyan az Istennek kijár és úgy szeressük 
Istent, mint szüleinket. Jézus a tékozló fiú példázatában 
mutatja meg nekünk Isten szeretetének és gondoskodásá
nak nagyságát. Tőle nem kell félnünk, hogy kezébe vesz 
minket, sőt inkább megnyugvással tölthet el annak tudata, 
hogy hatalmában vagyunk. „Minden gondotokat ‘reá ves
sétek, mert neki gondja van reátok.” lPt 5,7.

Koháry Ferenc

A VASÁRNAP IGEJE
UGYE, MEGBOCSÁTUNK?
Mt 16,12.14-15

y

Jézus kérdez: m iért bántod?
M t 2 6 ,6 -1 3

Nem sokkal nagypéntek előtt 
egy asszony igen drága illatos ke
netét öntött Jézus fejére, és a ta
nítványok nagyon bosszankodtak a 
pazarlás láttán. Talán el is várták 
volna Jézustól, hogy maga tilta
kozzék emiatt. János evangéli
umából tudjuk, hogy az asszony a 
betániai Mária volt, a leghango
sabb ellenző pedig Júdás. Jézus 
azonban ezt kérdezi: miért bántjá
tok ezt az asszonyt? Senki sem felel 
erre a kérdésre, de Jézus nem is 
vár választ, mert kérdése valójá
ban ezt fejezi ki: nem kellene bán
tanotok, ok nélkül bántjátok.

Más helyzetben, de Jézus ne
künk is fölteszi a kérdést: miért 
bántjátok? Miért bántod a házas- 
társadat, a gyerekedet, a testvére
det, a szüléidét, a szomszédodat, a 
hittestvéredet, az embertársadat? 
Hasznos lenne mégis választ ke
resnünk erre a kérdésre.

Talán nem is tudatosan bántunk 
valakit. Alighanem a tanítványok 
sem gondolták, hogy szavukkal 
Máriát bántják. Ugye előfordult 
már, hogy meglepődtünk, amikor 
tudomásunkra jutott, hogy valakit

akaratlanul is megsértettünk? De 
ez nem mentség! Az ilyen bántás 
mögött is meggondolatlanság, ta
pintatlanság és szeretetlenség van. 
Más esetben lehet, hogy nagyon 
jól meg tudjuk indokolni, miért 
bántottunk valakit. A tanítványok 
bosszankodása is teljesen jogosnak 
látszott, sőt magánál Jézusnál is 
kegyesebbnek tűnhettek, amikor 
azt mondták, hogy a drága kenet 
árából a szegényeket lehetett vol
na támogatni. Tálán észre sem 
vesszük, hogy azért bántunk máso
kat, mert egész gondolkodásunk a 
pénz körül forog. Ütköznek az 
anyagi érdekek, ez az igazság, csak 
mesteri módon vagyunk képesek 
ezt akár jósággá kozmetikázni. 
De közrejátszik sokszor az irigység 
is. Alighanem a tanítványok is 
irigykedtek a „kedvenc” Máriára. 
Ahogyan más alkalommal irigy
kedtek tízen Jakabra és Jánosra, 
és emiatt bántották egymást. (Mt 
20,20-24). Vagy ahogyan Mózesre 
irigykedtek testvérei, Miiján és 
Áron, és ezért kerestek ürügyet, 
hogy szapulhassák őt. (4Móz 12,1- 
2) Tálán nem is jut el a tudatunkig,

hogy az ösztönös irigység hajt, 
amikor másokat bántunk.

Azt is megfigyelhetjük Jézus 
megkenetésének történetében, 
hogy a tanítványok nem egy tekin
télyes, erős férfit bántanak, hanem 
egy gyönge, védtelen nőt. A gyerek 
sem a harapós kutyát kínozza, ha
nem a békát vagy a legyet. Simei 
sem a trónön ülő, hanem a földön
futóvá lett Dávidot bántotta. (2 
Sám 16,5-8) De jól tudjuk, milyen 
csúnya bántani a gyöngébbet. És 
mégis megtettük?

Miért bántod? -  kérdezi Jézus. 
Nem magyarázkodásra vár, ha
nem arra, hogy nézzünk magunk
ba, lássuk meg bűneinket -  a ma
gunkét, nem másokét -  és tart
sunk bűnbánatot. Jézus kérdése 
így is hangozhatnék: miért bántasz 
engem? Hiszen a tanítványok ön
kéntelenül is Jézust bántották, 
amikor fogalmuk sem volt arról, 
hogy az a drága kenet Jézus teme
tésére szól. Éppen olyanokért ké
szült ő a halálra, akiktől nem telik 
más, csak mások hántása. Olyano
kért, mint amilyenek mi vagyunk. 
Menjünk őhozzá bocsánatért, és 
ne szégyelljünk bocsánatot kérni 
azoktól, akiket megbántottunk. 
Ma még lehet.

Marschalkó Gyula

„AKAROM, TISZTULJ MEG!”
címmel 1996. július 7-14 között es
ténként Zimányi József református 
lelkész igehirdetésével evangélizá- 
ciós hetet tartottunk BÉREN, az 
evangélikus templomban.

Köszönet és hála Istennek, hogy 
egy héten át hallhattuk az Ő igéjét.

„HA KERESITEK AZ URAT, 
MEGTALÁLJÁTOK.” (2Krón 
15,2) Nemcsak Bérről, hanem a 
környékbeli evangélikus falvakból, 
és a baptista gyülekezetekből is 
jöttek az érdeklődők, akiket meg
érintett a hívogató szó, akik az 
Urat keresték.

Estéről estére lélegzetvisszafojt
va figyeltük az evangélizátor ige
hirdetését, bizonyságtételét.

BIBLIÁT A KÉZBE, JÉZUST 
A SZÍVBE! -  hangzott a 
szószékről figyelmeztető mon
dat.

Beszélt a sokat szenvedett élet- 
útján tapasztalt történetekről, po
koli mélységekről, csodálatos mó
don történt szabadulásáról. „DE 
ÉN MINDENKOR VELED VA
GYOK, TE FOGOD AZ ÉN 
JOBB KEZEMET.” (Zsolt 73,23) 
Isten megmutattta sok-sok ve
szélyben a vigyázó szeretetét, 
védelmező akaratát, végtelen ke
gyelmét.

,,Annak a szemében vagyok a leg
értékesebb, aki 6 órán át nagy tusá
ban harcolt értem és ott maradt a

szegeken hűségesen. így szerzett meg 
magának engem. ” -  vallotta közöt
tünk. Ezekkel a szavakkal vigasz
talt, bátorított és erősített a hitben.

Sokan úgy gondoljuk, hogy az a 
kár, baj, veszteség, ami bennünket 
ér, az a legnagyobb, legnehezebb. 
Mikor azonban világos lesz, hogy a 
másik ember szenvedése az 
enyémnél is nagyobb, félelmesebb,

akkor fejünket meghajtva, csak 
ennyit szólhatunk: Isten „...irgal
masságából tartott meg m inket...” 
(Tit 3,5)

Hatalmával képes volt úgy for
málni a történéseket, hogy 
Zimányi József és mások, a ke
gyetlen szibériai fogságból az Úr 
dicséretére ép testtel és lélekkel 
hazakerüljenek, és hirdessék, 
hogy: „Jézus Krisztus tegnap és ma, 
és örökké ugyanaz. ”

Molnár Györgyné

„TERRA SACRA” zarándokút a Szentföldre
Az Ökonemikus Tanulmányi Központ 

ebben az évben még egy zarándokutat 
tervez a Szentföldre: 1996. október 
22-29. között

A zarándokút Jaltán kezdődik és 
Galileában folytatódik. Netanyai szállás 
után Caesareában a római vízvezeték, 
színház és császárszobrok, Haifán a 
Karmel hegyi kolostor és a Babai szen
tély, majd Akkón Jazar pasa mecsetje, a 
keresztesek föld alatti vára és a karaván- 
szeráj. Szállás egy szép kibbucban. A Tá
bor-hegy, Názáret, Kána, a Boldogmon
dások és a Kenyérszaporítás hegye után 
Kapernaum és Tiberiás megtekintése a 
Galileai-tenger partján és Yordanit, a 
keresztelőhely.

Utazás délre: Beth-Alfa mozaikjai, 
Beth-Sheán római város és Jerikó megte
kintése után utazás függővasúttal 
Massadára, fürdés a Holt-tengerben, 
majd a qumráni esszénus telep megláto
gatása.

Jeruzsálemben az Olajfák begye, Mi- 
atyánk templom, Dominus flevit, 
Getsemáné kert, Nemzetek temploma, 
Mária síija, Elárulás barlangja az álta
lunk odavitt magyar kereszttel, Bethesda

tó, Via Dolorosa, Szentsír-templom, Gol
gota. Cardo, Dávid síija, Utolsó vacsora 
terme, Dormitio (Mária elszenderülésé- 
nek temploma magyar oltárral), Sirató
fal (bár-micva avatás), Szikladóm, El- 
Aksza mecset, a Kneszet (Parlament), 
Menóra, Yad Vashem, a zsidó mártírok 
emlékhelye, Ain Ka rém, Keresztelő Já
nos szülőhelye, Bethlehem, a születés 
temploma.

Tehát minden ismertebb látnivalót 
megtekintünk. Ha a csoport mozgékony, 
még többet is a felsoroltnál. A 110 ezer 
Ft-os részvételi árban minden költség 
(repülőjegy, repülőtéri illeték, biztosítás, 
két ágyas fürdőszobás szállás, reggel 
svédasztal, este meleg vacsora, légkondi
cionált busszal szállítás és mindenhová a 
belépés) benne van. Mivel minden ki
adást dollárban kell fizetnünk, a forint 
időközi romlását októberben kénytelenek 
leszünk hozzászámolni.

Jelentkezni lehet az Ökomenikus Ta
nulmányi Központban személyesen, le
vélben vagy telefonon (1114 Bp., Bocskai 
út 15. III3. Tel.: 166-4790), illetve dr. Ba
jusz Ferenc ny. teológiai professzor tele
fonján: 287-3086.

Az Úrtól tanult imádság egyik 
legnehezebb kérése a mai igénk. 
Nem az első felére gondolok, az 
sokszor talán túl természetes szá
munkra. A keresztyén ember tud
ja, hogy bűnös és rászorul Isten 
naponkénti bocsánatára. Ismerjük 
Isten szeretetét és ezért bizalom
mal fordulunk Hozzá. Tálán túl 
könnyen is értelmezzük irgalmát 
annyira, hogy ez már nem is tart 
vissza minket az újabb vétkek 
elkövetésétől. Isten úgy is megbo
csát, hisz az a dolga -  fogalmaznak 
egyesek könnyedén. így értelmez
hették ezt már Jézus kortársai is, 
és ezért volt szükség arra, hogy az 
Úr magyarázatot fűzzön ehhez a 
kéréshez.

Az Istennel állandó imádságos 
kapcsolatban levő ember számára 
szomorú valóság, hogy élete sok
szor nem tud megfelelni az isteni 
normáknak és életrendnek. Min
dig adósai maradunk a Mennyei 
Atyának a köszönettel, egész éle
tünkkel. Vádolnak minket elsza
lasztott lehetőségeink, hűtlensége- 
ir' ,‘ Óriási ez az adósság, megfi
zethetetlen egy élet minden igye
kezetével. Ezért kellett Jézusnak 
meghalnia, hogy kiegyenlítse a 
számlát és „eltörölje a követelésé
vel minket terhelő adóslevelet, 
^mely minket vádolt, ...odaszegez
ve azt a keresztfára. ” (Kol 2,14).

Éppen ezért Isten felénk hangzó 
bocsánata a gyónásban, az igében 
mindig rendkívüli esemény, amely 
nem szabad, hogy megszokottá, 
természetessé váljon számunkra. 
Az adósság elengedése, bűneink 
rendezése nem kellene hogy fele
lőtlenné tegyen minket életvite
lünkben, hanem hálássá és felsza
badulttá. Aki továbbra is könnyel
műen vétkezik, az még nem gon
dolta meg igazán bűnei súlyát és 
azt az árat, amibe a bocsánat Is
tennek került. Aki viszont már sírt 
önmaga nyomorúsága és Istennek 
a mélységből fölemelő szeretete 
miatt, az tud örömmel élni az 
Istentől kapott naponkénti újra
kezdés lehetőségével.

Az Istennel való harmonikus 
kapcsolatunkból következik a 
vágy, hogy embertársainkkal is bé
kében és szeretetben éljünk 
együtt. Különösképpen vonatko
zik ez a kívánság családunk, roko
naink, munkatársaink körére, 
akikkel bizony gyakran adódik súr
lódás, megnemértés a hétközna
pokban. Az indulat, eltérő vélemé

nyek és akaratok gyakran szülnek 
háborúskodást, fosztják meg a 
szeretettől és békességtől a családi 
otthonokat. Isten bocsánatából élő 
testvéreim! Nem kellene ennek így 
lenni! Ugyan nem feltétele az Atya 
megbocsátásának a mi békülő 
szándékunk felebarátaink iránt, de 
egyértelműen következik abból. 
Ha Isten nékünk megbocsátott, és 
ezzel nem csak ámítjuk magunkat, 
hanem ez valóság, akkor a szeretet 
uralkodik bennünk, az pedig nem 
tűr semmiféle rendezetlen dolgot 
életünkben.

Ha nem tudunk megbocsátani, 
akkor valójában Isten bűnbocsá
natának egyetemességét, Krisztus 
halálának mindenkire való érvé
nyességét kérdőjelezzük meg. Igaz, 
hogy nekem megbocsátott az Isten, 
de a másiknak ne bocsásson meg! 
Ha így gondolkodunk és csak gyű
lik a szívünkben a harag és a gyűlö
let az embertárs iránt, valójában 
már nekikezdtünk az újabb adós
ság, bűn halmozásának Isten ellen. 
Ezért ne álltassuk magunkat, hogy 
mi milyen jó keresztyének vagyunk. 
Ha él bennünk a keserűség, a ha
rag, a megbántottság, akkor még 
nem lett teljessé a jézusi szeretet 
bennünk. Akkor még először ne
künk van szükségünk Jézus meg
tisztító szeretetére, hogy keresz
tyénnek, azaz krisztuskövetőnek 
nevezhessük magunkat. Ugye meg
bocsátunk? Ne hagyjuk, hogy a ha
rag eltávolítson minket és másokat 

. Isten szeretetétől. Ha így lesz, ak
kor a Mennyei Atya is meghallgatja 
imádságainkat.

Gerőfi Gyuláné

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, Te jól tudod, hány ember 

botránkozik meg rajtunk, keresztyéné' 
ken, azért, mert a szerétéiről és a meg 
bocsátásról beszélünk, ugyanakkor pe 
dig haragot tartunk embertársainkkal 
Kérünk, bocsáss meg nékünk és segíts, 
hogy mi is megbocsássunk! Ámen.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! cím
mel evangélikus félórát közvetít a Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán augusztus 26-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz 

augusztus 17. szombat: Lélektől lé
lekig

augusztus 18. vasárnap: Jézus az 
élet kenyere -  Gémes István áhítata 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. augusztus 18.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) (lelkészszentelés) D. Szebik 
Imre; du. 7. dr. Széchey Béla; U., Modori u. 
6 . de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthideg. 
kút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay 
Szabolcs; Békásmegyer, ni., Víziorgona u. 1. 
de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, IH., Má
tyás kir. u. 31. de. 10. Óbuda, ID., Dévai Bíró 
M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Szabó István; 
V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 
11 (úrv.) T. Kovácsházi Zelma; du. 6 . Zász- 
kaiiczky Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 
11 (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6 . Szirmai 
Zoltán; VUI., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VHI., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VID., Karácsony S. u. 
3 U 3 , de. 9. Kertész Géza; V in., Vqjda P. u. 
33 de fél 10. Fabiny Tintás; IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Tintás; X., Kerepesi út 69. de. 8 . 
Timásy Timás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8 . (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6 . Bozóky Éva; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Koczor 
Miklós; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Szilas Attila; Budahegyvidék, XII., 
Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Tikács József; 
de. 11. (úrv.) Tikács József; du. fél 7. 
Kőszeghy Timás; Xffl., Kassák L. u. 22. de. 
10. ifi. Kendeh György; XIU., Frangepán u. 
43. de. 8 . ifi. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 
32. de. 11. (úrv.) Timásy Timás; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Timásy Timás; 
Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. dr. 
Rafael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti 
út 73. (nagytemplom) de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 
de. 10. dr. Kanter Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tesse- 
dik tér de. 9. Péter Attila; Rákoscsaba, 
X m , Péceli út 146. de. 9. Marschalkó 
Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, XVII. 
Gózon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyula; 
Pestszentlőrinc, XVIH., Kossuth tér 3. de.
10. Missura Tibor; Péstszentimre, XVni., 
Rákóczi út 8 . (ref. templom) de. háromne
gyed 8 . Missura Tibor; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XIX., Hungária út 37. de. 8 . Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, 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 Mónika; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Mónika;

ISTENTISZTELETEK A BALATON 
PARTJÁN

Alsódörgicse: de. 11; Balatonalmádi: 
(Bajcsy Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonboglár: 
(ref. templom) de. 9; Balatonfenyves: (ref. 
templom) du. 6 ; Balatonfüred: (ref. fehér 
templom) du. 6 ; Balatonfűzfo: (ref. temp
lom) du. fél 3; Balatonlelie: (ref. imaház) de. 
fél 11; Balatonszárszó: déli 12 (német); 
Hévíz: de. 10; Keszthely: (ref. templom) de. 
fél 12; Kisdörgicse: de. fél 10; Mencshely: 
de. 11; Nemesleányfalu: du. 2; Siófok: de. fél 
10 (német), de. 11 (magyar); Szentantalfa: 
de. 10; Zánka: de. 9 (magyar), du. 6  (német).

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 11. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A vasárnap' délelőtti ís'tén- 
tisztelet oltári igéje: Róm 11,17-24; az 
igehirdetés alapigéje: Mt 6,12.14-15.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán augusztus 25- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor, a répce- 
laki evangélikus templomból. Igét hir
det: Jánosa Attila lelkész.

HAZAI ESEMENYEK
ORGONAZENES AHITAT 
augusztus 25-én, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban. 

Orgonái:
DÁVID ISTVÁN 

Műsor:
Brahms: Korálfeldolgozások 

Bach: Passacaglia

DIAKONIAI EVANGELIZÁCIÓS 
KONFERENCIA 

lesz augusztus 26-29. között 
Gyenesdiáson.

Még lehet jelentkezni ifi. Kendeh 
György ügyvivő ügyvivő-lelkésznél 
1134 Budapest, Kassák L. u. 22.

tartó használatát sorsoljuk ki 1996. augusz
tus 2 0 -án.

NAPFÉNY Otthonházak 8381 Hévíz, 
Széchenyi u. 23. Pf. 50. Ibi.: 06-83-314-239, 
06-20-243-118

Édesanyám napközbeni ellátására kere
sek idősebb asszonyt, 186-0024.

BUDAPEST-CSEPEL 
A finn és erdélyi testvérgyülekezetek 

látogatása alkalmából augusztus 18-án, 
a délelőtti ünnepi istentiszteleten a 
XVII. kér. Dózsa Művelődési Ház 
Énekkara: Viadana, Goudimel, Saint- 
Saens és Liszt műveket és spirituálékat 
énekel. Vezényel Menyhártné Barna 
Zsuzsa. Az istentiszteletet közvetíti a 
CSEPP-TV.

MEGJELENT
Weöreös Imre: Az Újszövetség szín- 
gazdagsága c. könyve. Ára 780,- F t

KÜLMISSZIÓ
Seija Kimmen finn misszionáriusnő 

szeptember végétől egy hónapig hazánk
ban tartózkodik. Szívesen tart diaképes 
beszámolót, tájékoztatást tajvani és mar- 
seille-i munkájukról gyülekezeti biblia
órákon, vagy iskolákban. Akik meghívnák 
őt ilyen szolgálatra, levélben jelezzék 
szándékukat az Evangélikus Külmissziói 
Egyesület címén: 1085 Budapest, Üllői út 
24. lehetőleg szeptember 16-ig.

Múlt számunkban írtunk a postai 
kézbesítési kimaradásokról. Azóta 
kaptunk egy telefonszámot, melyen a 
Postánál lehet reklamálni elmaradás 
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A z ítélkezés vakká tesz, 
de a szeretet látóvá.

Bonhoeffer

A TARTALOMBÓL
BUDAPESTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK 

EMLÉKMŰAVATÁS GERÉNYESEN 

LELKÉSZIKTATÁSOK A VIHARSAROKBAN 

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

ELIDEGENEDÉS VAGY 
ÚJ ETIKA?

A  minap hallottuk a híradásokból, hogy Angliában 
háromezer „lefagyasztott” embriót akarnak elpusztí
tani. Tálán többen nem is sejtettük, hogy van ilyen 
-  nagyon is megkérdőjelezhető -  lehetőség az ember 
kezében. Milyen dermesztőén fantasztikus helyze
teket produkál a hideg értelem, az Isten nélküli „tu
dás”. A  felelőtlen emberi manipuláció következtében 
ezeknek az embrióknak megfoganásuk óta nem volt 
kihez, mihez odasimulni. Elidegenedve, megfagyva 
tárolták őket öt évig, és most anyagiakra hivatkozva 
kivégzik őket. Van-e ennél nagyobb magány? Az em
beri elidegenedésnek, elhidegülésnek az oka, hogy az 
ember elidegenedik Istentől, az Élet forrásától.

Tlidjuk, hogy Magyarországon az utóbbi évtizedek
ben több millió magzat nem születhetett meg. „Elide
genítették” őket az élettől. Nem magányosságra te
remtett minket az Úr. Szeretetből szeretetkapcsolat- 
ra álmodott és terem tett minket. Elengedni kezeket 
büntetlenül nem lehet. Az ember magányossá, védte
lenné válik, amikor elidegenedik, eltávolodik Örök 
Társától. Ennek következtében meghasad az ember 
ember közötti kapcsolat is. Káin története is ezt pél
dázza. A  következmény pedig a szétesés és a félelem. 
Hazánkban súlyos gond a magány és a félelem.

„Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyülö- 
lik egymást... .M ivelpedig megsokasodik a gonoszság a 
szeretet sokakban meghidegül. ” (Mt 24 10-12) „Azt pe
dig tudd meg hogy az utolsó napokban nehéz idők jön
nek. A z emberek ugyanis magukat fogják szeretni, pénz- 
sóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, 
szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentség
ieknek, féktelenek, jóra nem hajlandók" (2Tim 3, 
1-3). Mint látjuk nem egy mai magyarországi szocio
lógiai felmérés eredményét írtuk le, hanem az apostol 
2000 évvel ezelőtti próféciáját. Sajnos a prófécia és a 
mai valóság közel került egymáshoz.

D E NEM KELL ENNEK ÍGY LENNI ES ÍGY 
MARADNI! Ma is csak a radikális megtérés segít.

Szokták mondani, hogy olyan vezetése van egy or
szágnak, amilyet megérdemel. A történelem tanúsága 
szerint minden kultúra, birodalom és ország összeom
lott, amely nem számolt Istennel és az Ő törvényével.

Magyarországnak az élő Istennel számoló, az Igét 
mécsesként előltartó vezetőkre van szüksége! Akik 
éneklik: „Isten áldd meg a magyart!” -  tudják-e kihez 
kiáltanak? Valóban kell-e még a magyarnak Isten? 
Vagy áldás Isten nélkül? Az pedig hogyan lehetséges? 
A magyarságnak meg kell térnie, mert különben bele
pusztul az istentelenségébe, közöttük társadalmi, po
litikai vezetőknek is, de az egyháznak is, hogy SÓ, 
KOVÁSZ és VILÁGOSSÁG legyen. Legfőképpen 
pedig Krisztussal együtt kenyérré és áldozattá kell 
lenni.

Szeverényi János

MEGHÍVÓ
1996. augusztus 25-én, vasárnap de. 10 órakor há

laadó ünnepen emlékszik a szombathelyi gyülekezet 
templomának centenáriumára.

Az istentiszteleten D. Szebik Imre püspök szolgál.
Utána ünnepi közgyűlésen emlékeznek meg a gyü

lekezet és a templom történetéről. Kiállításon mutat
ják be emlékeiket Szeretettel váiják az érdeklődőket.

MEGHÍVÓ
1996. augusztus 25-én, de 10 órakor a kaposvári 

gyülekezet templomában ünnepi istentisztelet lesz, 
mely után felszentelik az éj Gyülekezeti Házat és lel- 
készlakást.

Az istentiszteleti és felszentelő szolgálatot 
D. dr. Harmati Béla püspök 

végzi.
Szeretettel hívják az érdeklődőket

HOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL

A reformáció után: az evangéliumi kegyesség üldözésekor
Kegyetlen kor volt az ellenreformáció kora egyhá

zunk tapasztalata szerint. A kegyelmes Isten azonban 
mégsem hallgatott el, a hirdetett igében és a kiosztott 
szentségeiben jelenlévő Úr nem hagyta el népét. Nem 
dicsekvéssel, de hálaadással állapíthatjuk meg, hogy 
népünk találkozott az aktuális isteni segítséggel, ami
re valóban égetően rászorult. Az Úr valóságos jelen
létére és látogatására volt a válasz az egyházi ének, a 
zene, a könyvnyomtatás segítségével terjesztett Bib
lia-részek vagy az egész Szentírás, a leírt prédikációk 
sora és a magyar kultúrában és műveltségben fellel
hető sokféle visszhang. A valós történelmi helyzetben 
időszerűen szólalt meg az igehirdetés, gyakran vigasz
taló szóként.

A még Wittenbergben tanult nemzedéket követő 
nemzedékek prédikátorai bátran vállalták a nehéz 
sorsot. Lelkészek, tanárok, tekintélyes nemesek, je
lentős városi polgárok álltak ki hitükért, sokszor koc
kázatot vállalva.

Egyre inkább értem, hogy eleink miért nem törőd
tek sokat az új egyházszervezeti kérdésekkel, hanem 
az élő hitet teremtő és megtartó evangélium-hirdetés 
állt egyházi életük középpontjában. A z élő hit és a hit
ből való élet jellemezte az evangéliumi kereszténységet 
ebben a nehéz időben is. A z  evangélium hallható és 
látható formájával együtt a tanítás is elsőbbséget élve
zett. Gyermekek és felnőttek tanítása (!) természetes 
módon tartozott az evangéliumi kereszténységhez. 
A  prédikátorok Isten irgalmát, érthetetlen szeretetét 
hirdető evangéliummal vigasztalják a nagyon meg
próbált népet, az egymással is viaskodó nemzetet. 
Nem hallgat el a bűnbánatra hívás sem: vétkek és mu
lasztások következményeként, isteni büntetésként ér
tékelik a nehéz történelmi helyzetet és egyértelműen 
fogadják és fogadtatják el az egyház mindenkori jelét, 
a keresztet, de ez nem passzív belenyugvást jelentett, 
hanem bizalomra bátorítást és jó reménységet: mégis 
Jézus Krisztus az Úr! Minden látszat és minden tapasz
talat ellenére is az egyház Ura bűnön, szakadásokon, 
halálon győztes Úr! Az evangélium hirdetése nem 
maradt befelé fordulásra biztató üzenet csupán, ha
nem életes, szolgálatra bátorító, egységet kereső 
mondanivaló lett.

Ami engem izgat ma az üldözések korából, az ket
tő: 1. Más volt a helyzet ebben a korszakban az or

szág három különböző részében -  a Habsburg-ura- 
lom alatti országrészben -  a török hódoltság alatti te
rületen (még a törökök visszavonulása, és az ország
rész elnéptelenedése és betelepítése korában is) — és 
megint más Erdélyben, ahol nemcsak szabad vallás- 
gyakorlatot biztosítottak a történelmi három, később 
négy felekezetnek, hanem a protestantizmus szinte 
államvallássá lett. 2. A másik felderítetlen, izgató 
pont: a római restauráció, ellenreformáció manapság 
egyre inkább a római egyház megújulása címszó alatt 
szerepel mai római egyháztörténeti könyvekben 
(Szilas László, Szántó Konrád, Rónay László). Ma 
rómaiak már a reformációt megelőző kort értékelve, 
nyíltan beszélnek a középkori egyház hiányosságai
ról, sőt bűnéiről, egyházi korrupcióról, a bürokratiz
mus diadaláról és hamis tanítások beszüremkedésé- 
ről. Másfelől elismerik a protestantizmus értékeit, jó 
szolgálatát. Ha Luther teológiáját túlzottan egyolda
lúnak is tekintik, a Szentírásban a neki megfelelő ré
szek előnyberészesítését emlegetik, ha Kálvin isten- 
tiszteleti gyakorlatát túlságosan leegyszerűsítettnek 
is tartják, a Mohács utáni tragikus helyzetben a pro
testáns prédikátorok szolgálata szerintük is jelentős 
volt. A könyvnyomtatás használatát, a bibliafordítási 
kísérleteket, iskolák alapítását, a műveltség terjeszté
sét nem vitatják. Sőt, kihívásnak érzik a római kato
likus egyház számára, serkentésnek a megújulásra. 
A  protestantizmus fantasztikus térnyerése ma már 
leplezetlen titok a rómaiak számára is, ugyanakkor a 
külföldi római katolikus egyház segítségül hívása 
(olasz, spanyol, dél-német) szinte természetes jelen
ség. Enélkül nem állhatott volna talpra a padlóra ke
rült, számában nagyon megfogyatkozó római egyház. 
Pázmányig nem is volt egységes koncepció a reformá
ció hatásának ellensúlyozására. Telegdy Miklós buz- 
gósága, az első magyar nyelvű katolikus katekizmus, 
áz egyetlen római nyomda felállítása, kollégium szer
vezése nem volt elegendő. Csak Pázmány fordított az 
arányokon és irányokon. A Biharban született kálvi
nista Pázmány még Kolozsvárott reformátusként 
iratkozott be a jezsuiták kollégiumába. Az 1570-ben 
született Pázmány Péter csak 1584-ben tért át római 
hitre. Bécs, Krakkó, Róma, Graz életállomások után 
kerül haza. A nemzetközi környezetben is magyar 
maradt, magyar teológiát művelt magas szinten,

majd itthon magyarul prédikál kitűnően, és tősgyö
keres magyar nyelven. Nemcsak azt akarja menteni, 
ami még menthető, hanem egyháza hű szolgájaként 
ki akarja vezetni népét a védekezés állapotából. A  ki
tűnő szervező másokat is munkára buzdít: Káldi 
Györggyel elkészíttette az első teljes magyar nyelvű 
római katolikus bibliafordítást, lefordította Kempis 
Tamás Krisztus követése című könyvét és többek kö
zött, egy valóban mély tartalmú imádságos könyvet 
szerkesztett. Közben minden eszközt felhasznál, 
hogy a kialakult felekezeti számarányokat visszafor
dítsa. Ehhez a Habsburgok és a nemesek segítségét is 
igénybe veszi. Sajnos, az ellenreformáció erősebb és 
csendesebb kora sem állt csupán hitvitákból, hanem 
erőszakos, világi hatalmat is igénybevevő reka- 
tolizálásból.

Akármeddig is tartott a hitüldözés kora -  1690-ig,
I. Lipótig, vagy 1781-ig, II Józsefig - ,  szerintem a tra
gédia egyértelműen az, hogy a kereszténységnek e két 
nagy ága alapjában véve meg volt győződve, hogy jót 
akar, az igaz egyházat védelmezi és közben kora poli
tikai és hatalmi érdekeitől nem függetlenül szembe
került egymással. Az ország állapotának, a nemesség 
nagy része rekatolizálásának megfelelően tűzzel-vas- 
sal folytatott küzdelemben kegyetlen vallási harc 
folyt. Csak az Úristen hosszútűrése és irgalma miatt 
maradhatott meg ebben a küzdelemben a protestáns 
kereszténység Magyarországon.

Ma jószándék, türelem, megértés szükséges, hogy a 
valóban véres ellenreformáció és protestáns-üldözés 
mögött is meglássuk azt, ami közös kincs: Krisztus 
evangéliumát. Stílszerűen egy Pázmány imádsággal 
zárom soraimat: „Jaj! -  mely mocskosnak látszik a mi 
tisztaságunk, -  mely haragosnak a mi szelídségünk, -  
mely felfuvalkodottnak a mi alázatosságunk, -  mely 
kegyetlennek a mi irgalmasságunk, -  mely gyarlónak 
a mi erősségünk, ha a Krisztus tükörébe nézünk!” (Páz
mány összes munkái, VI. 84.).

Vértörvényszékek, megaláztatások, gályarabság, 
diszkrimináció évtizedeiben, évszázadaiban mégis 
megmaradt az evangéliumi kereszténység. Ma már 
csak két kérésünk lehet: Urunk, könyörülj rajtunk, 
mindnyájunkon! -  Soha többé vallásüldözést keresz
tények között!

Dr. Hafenscher Károly

ELJEGYEZLEK MAGAMNAK...
Péter Attila lelkészavatása Fancsalon

Lelkészi pályára elhivatást kapni Isten különös ke
gyelmének ajándéka. Ő adja, függetlenül attól, hogy 
az elhívott honnan származik, milyen környezetből 
jön. Mégis mindig örülünk az egyházban, ha apáról 
fiúra száll át az elhívás, ha a stafétabotot az édesapa 
kezéből veszi át fia. Ezért örült a hatalmas gyülekezet 
is, július utolsó vasárnapján együtt a lelkészcsaláddal, 
mert Péter Jenő, a lelkész édesapa 30 éven át szolgál
va Fancsalon, most 6a lelkésszé avatásán adta tovább 
a stafétabotot.

A felavatandó lelkészjelöltek „előélete” mindig 
meglátszik az avatási szertartás alkalmával. Aszerint, 
hogy a teológia melyik szeletével barátkoztak meg és 
foglalkoztak tüzetesebben, maguk választják, kérik az 
avatási szolgálathoz professzorukat. Péter Attila az 
ószövetségi teológia tudományát szerette meg, így az 
avatási szertartáson a tanszék egy éve megválasztott 
professzorát, Jutta Hausmann professzorasszonyt kér
te a liturgikus szolgálatban való segítésre.

D. Szebik Imre püspök is ószövetségi textust vá
lasztott alapigéjéül: Hós 2,21-22 verseit. Az igehir
detés elején megemlékezett az édesapa 30 éves hű
séges, fáradságot nem kímélő, gyülekezetei és szór
ványt építő és megtartó szolgálatáról. Most a fiú 
ugyanazt a szent igát veszi magára, és ugyanazt a 
szent igét veszi ajkára. Isten pedig megajándékoz az 
igazság, az irgalom és a hit ajándékával, hogy le
győzze alkalmatlanságunkat. A lelkészi szolgálat

mindig küzdelmes harc, mert mindig újra „mai hit” 
kell.

Isten megajándékoz hittel, hogy hűséges légy a 
szolgálatban. Á hűség mindig igent mondás Isten aka
ratára. Belerendülhetünk Isten hűségébe. Ajándék az 
igazságosság is. Hogy jobb legyen a javak elosztása. 
Ebben a betegesen önző európai társadalomban Isten 
nehéz időn át előre akar vinni a jobb, az igazabb felé. 
Végül irgalmassággal ajándékoz meg Isten, hogy ir
galmatlan korunkban tudjunk mégis irgalmasságot 
gyakorolni. Csak az irgalmasságnak van jövője!

A liturgiában magyar nyelven vett részt a pro
fesszorasszony, meghatódottan az édesapa, amikor 
áldást mondott a fia indulására. Nagy számban jöttek 
lelkésztársak is, különösen az édesapa volt évfolyam- 
társai közül. A gyülekezet fiataljai, presbiterek és 
tisztségviselők kívántak az induláshoz erőt és áldást. 
A családban van még „lelkésztárs” a feleség, Pétemé 
Benedek Ágnes, aki az áldást mondók között vett részt 
a szertartásban. A  lelkészházaspár ezután Budapes
ten folytatja szolgálatát, a férj a rákoskeresztúri gyü
lekezetben segédlelkészként, a feleség tovább folytat
ja kórházlelkészi munkáját.

Isten eljegyezte őket erre a szolgálatra, ígéri és ad
ja erejét, szeretetét, igazságát és irgalmasságát, hogy 
jól végezzék azt.

Tóth-Szöllős Mihály

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELETEK 
EVANGÉLIKUS ISKOLÁINKBAN

BONYHÁD
A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium új kol

légiumának felszentelését a tanévnyitás alkalmával 
D. dr. Harmati Béla püspök végzi augusztus 31-én, 
szombaton du. 4 órakor, a gimnázium kertjében.
OROSHÁZA

Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola ünnepi 
átvétele, tanévnyitó istentisztelete és pedagógusainak 
eskütétele augusztus 31-én, szombaton du. 3 órakor 
lesz az evangélikus templomban. Igét hirdet: Káposz
ta Lqjos esperes, püspökhelyettes.
SOPRON

A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum), az Eötvös József Evangélikus Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépiskola és a Hunyadi János 
Evangélikus Általános Iskola közös tanévnyitó isten- 
tiszteletét D. Szebik Imre püspök szolgálatával szep
tember 1-jén, vasárnap du. 4 órakor tartja az evangé
likus templomban.
ASZÓD

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szeptem
ber 1-jén, vasárnap du. 2 órakor. Igét hirdet: Bara
nyai lámás espereshelyettes.
BÉKÉSCSABA

Evangélikus Gimnázium szeptember 1-jén, vasár
nap de. 10 órakor. Igét hirdet: Táborszky László 
esperes.
BUDAPEST

Deák téri Evangélikus Gimnázium szeptember 1- 
jén, vasárnap du. 4 órakor. Igét hirdet: Zászkaliczky 
Péter igazgató-lelkész.

Evangélikus Gimnázium (Fasor) szeptember 
2-án, hétfőn, de. 8 órakor. Igét hirdet: Szirmai Zoltán 
esperes.
GYŐR

Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium, szep
tember 1-jén du. 5 órakor. Igét hirdet: Lackner Pál 
igazgató-lelkész.
NYÍREGYHÁZA

Kossuth Lqjos Evangélikus Gimnázium szeptem
ber 1-jén, vasárnap du. 5 órakor. Igét hirdet: Bozo- 
rády Zoltán esperes

Evangélikus Általános Iskola, szeptember 1-jén 
du. 6 órakor. Igét hirdet: Laborczi Géza igazgató
lelkész.
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m  GYERMEKEKNEK K A F I A T A L O K N A K

Ha nagy leszek, festőművész leszek.
A képeimen mindenkinek három szeme lesz, 
hogy tudjanak figyelni egymásra tévézés közben

is.
A teheneknek rövid lábakat rajzolok majd, 
hogy ne kelljen nagyot hajolni legelés közben.
A madaraknak meg három szárnyat festek, hogy

ha a
szomszéd Pista bácsi meglövi valamelyiket

légpuskával,
nehogy lezuhanjon az utca aszfaltjára.
Ha nagy leszek, csak akkor. Most még nem, mert a 
Kovács tanár bácsi úgyis kijavíttatná velem: 
„Ejnye, hát mért olyan rövid ennek a tehénnek a

lába?”
ilium, a<U nekem türelmet a felnőttekhez! Segíts,

nehogy
mire megnövök elfelejtsem a legjobb ötleteimet!

TANÚIM LESZTEK

Nursiai Benedek
Amint a hagyo

mány tartja: tisztes
séges, jámbor 
szülők gyermeke
ként látta meg a 
napvilágot 480 táján 
az itáliai Nursiában 
egy Benedek nevű 
fiúcska. Thnulni az 
ifjút Rómába küld
ték szülei. A nagy
városban Benedek 
tanúja lehetett, mi
lyen erkölcstelen, 
léha életet élnek di
áktársai. Mindettől 
megundorodva el
határozta, hogy ott
hagyva az emberek 
forgatagát magá
nyosan próbálja ke
resni az Isten közelébe vivő utat. 16 évesen egy hegyre 
vonult el, ahol remeteként élt egy barlangban. Csak egy a 
közeli kolostorban élő szerzetes tudott a fiú hollétéről. 0  
vitt neki olykor-olykor egy kis ennivalót, amit a maga 
adagjából rakott félre. Persze nem sokáig maradhatott ti
tokban Benedek rejtekhelye. Amikor a közeli vicovari 
kolostor lakóinak tudomására jutott, hogy milyen ko
moly, Istent szerető és őt kereső fiatal ember él a közeli 
barlangban, elhatározták: meghívják őt, legyen kolosto
ruk vezetője. Segítsen nekik is életüket Isten szolgálatá
ba állítani. Benedek először arra hivatkozott, hogy ő még 
fiatal; és szeret egyedül lenni. Később azonban engedett 
a kérlelésnek. A szerzetesek szerették és tisztelték őt. 
Később azonban mégis el kellett hagyma a kolostort, 
mert a rendet, amelyet meg akart teremteni, sokan fölös
legesnek tartották.

Otthona ismét egy barlang lett, ahol sokan keresték 
fel, hogy tanuljanak tőle. Szerették és tisztelték Benede
ket. Itt, Monte Cassino hegyén alapította meg azt a ko
lostort, ahol már az általa írásbafoglalt rend szerint éltek 
a szerzetesit. Sőt, később Európa számos kolostorában is 
átvették a szerzetesi élet Benedek által megfogalmazott 
rendjét.

Benedek követői sok-sok évszázadon át, egészen a mai 
napig munkálkodnak azon, hogy életükkel és tanításuk
kal Istenről tanúskodjanak az emberek között. Nagy 
szerepük volt abban, hogy a Kárpát-medencében 
letelepedő magyarok megismerték a keresztyénséget. Ma 
is munkálkodnak, talán hallottál is róluk: ők a „bencés 
szerzetesek”.

„ELMESÉLNEM
NEKED”

Néhány hónappal ezelőtt próbáltuk elindítani ezt a 
rovatot azzal a reménnyel, hogy hátha küldtük olyan 
verseket, amelyeket ti írtatok. A  felhívásra érkezett is 
néhány mű, melyekből már a legtöbbet közöltük is. Volt 
egy-két olyan hosszú vers is a címünkre érkezett köl
temények között, melyeket hosszúságuk miatt nem tud
tunk közölni, mert nem fértek be a gyermekrovat keretei 
közé. Ezek szerzőitől ezúton is elnézést kérünk!

Most két olyan verset szeretnék közkinccsé tenni, 
amely nem a mi felhívásunkra érkezett, és nem is ki
mondottan gyerekek számára íródott. A  váraljai Szél
rózsa találkozón ismerhettem meg. A. Dezső Károly 
mozgássérült költőt. Két itt olvasható verse BARKA - 
mozgássérült táborok egy-egy pillanatát ragadja meg. 
Talán ti is átéltetek ilyen pillanatokat ezen a nyáron?!

Áhítat
(Zánka BARKA-tábor)

Sötétben ölünk.
Szavak hullnak közénk:
gondolataink
diaképek
villanása.
Gyertyák lobbannak fel.
Összefogódzunk:
szemünkből
tisztító könny fakad.
Imádkozunk.

C som ópontok
(Egy váraljai tábor emlékére)

Sokfajta virágot Körbe-ültünk,
összekötöttünk: előttünk
egy csokor. tábortűz 

falta magát...

Szeretet mágnese Megfogva
vonzott: egymás kezét 

énekeltünk:összegyűltünk. egybeforrtunk
Istennel!

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

Tágas téren járok, ha a te utasí
tásodat keresem. (Zsolt 119,45) 

Biztosan sokan ismeijük azt a 
humoros helyzetet, amikor egy ré
szeg ember egy hirdetőoszlop kö
rül tapogatódzik körbe, és ezt 
mondja: „Jaj nekem, befalaztak!” 
Ez a helyzet szerintem hasonlít ah
hoz, ahogyan a legtöbb ember a 
törvényhez viszonyul. Általában a 
törvényekhez, szabályokhoz, és Is
ten törvényéhez egyaránt. Nagyon 
sokan a törvényt akadálynak, kor
látnak, a cselekvési szabadságot 
túlzottan befolyásoló tényezőnek 
tartják. Pedig jó lenne azt megfon
tolni, hogy vajon ennek a korlát
nak melyik oldalán van valójában 
nagyobb tér. S rájöhetünk a zsoltár 
írójával együtt, hogy aki Isten tör
vényét igyekszik betartani, az tá
gas téren jár, és nem egy szűk hely
re van beszorítva. A megtérésem 
nyomán nagyon jó volt megtapasz
talni azt, ami önmagában nem egy 
nagy felfedezés, de jó volt szemé
lyesen is átélni, tudniillik azt, hogy 
a törvény nem tiltás és kötelezett
ség többé számomra, hanem lehe
tőség. A  Tízparancsolatban pél
dául a „ne ölj”, „ne paráználkod- 
já k”, „ne lopj” nem azt jelentette, 
hogy nem szabad ezeket megten
nem, hanem hogy nem kell. „Szén-

SZÍVHANGOK
teld meg az ünnepnapot”! Nem kö
telező, hanem lehet! Megtehetem, 
és meg is akarom tenni.

A Krisztusban újjászületett em
ber rájön, hogy a törvény jó. Isten 
nem bosszantásunkra találta ki, 
hanem az érdekünkben, szeretet- 
ből. S aki ezt megérti és elfogadja, 
az ennek a gyönyörű zsoltárnak 
egy másik versét is sajátjának fogja 
érezni: Gyönyörködöm parancsola
taidban, mert szeretem őket. (Zsolt 
119,47) S olyan jó megtapasztalni, 
hogy így is lehet élni, és jó így élni! 
Amikor az ember elkezd az UR- 
ral jámi, elkezdi Krisztust követni, 
akkor már törvény szerint akar él
ni. Nem törvény nélkül, és nem is a 
törvény ellenében. S aki Krisztust 
követve, Isten utasításai szerint él, 
az rá kell, hogy döbbenjen: micso
da szabadsága van a keresztyén 
embernek! Az újjászületett ember 
nem kap egy milliméterre, másod
percre pontosan kidolgozott cse
lekvési programot, amitől nem le
het eltérni törvényszegés nélkül. A 
keresztyén ember rengeteg min
dent megtehet. Ugyanis nem csak 
jó és rossz között, de jó és másik 
jó, vagy jó és még jobb között is le
het választani.

Az ÚR az Ő akarata végrehajtá
sában, érvényre juttatásában fel

használja a mi döntési szabadsá
gunkat, szabad akaratunkat is. 
A kérdés csak az, hogy mi aláren
deljük-e akaratunkat, gondolko
dásunkat Isten Szentlelke vezeté
sének. Ha az Ő utasításait keres
sük, imádságban, igehallgatásban, 
tágas téren járunk. És ne azt ke
ressük, hogy ennek a térnek hol 
vannak a határai! Akit a saját aka
rata irányít, az szűknek érezheti az 
Isten törvénye által meghatározott 
teret, s a határait tapogatja, át 
akarja lépni, tömi. De Isten a vé
letlen határátlépéseket, sőt a szán
dékosakat is megbocsáthatja és jó
vá tudja tenni. Amit az ember el
ront, azt Isten az Ő bölcsességével 
újabb emberi cselekedeteken ke
resztül ki tudja igazítani. „Ti 
rosszat terveztetek ellenem, de Isten 
jóra fordította azt!”

Mennyei Atyánk! Köszönjük Ne
ked a törvényt, s köszönjük, hogy Te 
valóban a mi érdekünkben adtad azt! 
Add Szentlelkedet, hogy felismerhes
sük: a törvény jó, és azt követve is dön
tések sorozata állhat előttünk, hogy 
szabadságunkban áll választani dol
gok között, amelyek közül mind lehet 
Neked tetsző! Igéd tanítása által szen
teld meg gondolkodásunkat és életün
ket! Ámen.

Nagy Ervin

ILYEN VOLT A SZÉLRÓZSA (1.)
Találkozó 

és ének az esőben
A szélrózsa találkozó szerdai megnyitója után a program- 

szervezők és vendégeik a váraljai panzióban beszélgettek az 
ifjúsági összejövetel jelentőségéről. Ezen idő alatt a Szélró
zsára érkezett közel hétszáz résztvevő megismerkedett az if
júsági táborral, amely a következő napokban otthonukat, a 
lelki töltekezés helyszínét jelenti számukra. Az este fellépett 
a Hermons, a Halesz és a Cine Roma együttes, valamint Do
bozi Sándor és barátai. Az éjszakába nyúló teaháznak nagy 
sikere volt, hiszen a zenehallgatás mellett itt nyílott lehető
ségük a fiataloknak az ismerkedésre is.

Csütörtök nem indult túlzottan szerencsésen a váraljai sá
tortáborban. A reggeli áhítaton a százak által énekelt dalok 
csak rövid ideig tartották távol a felhőket. Azonban a hirte
len lezúduló eső sem vette el a résztvevők kedvét, bevonul
tak a nagy közösségi sátorba, és egy kis szócső segítségével 
folytatódott az áhítat:

A délelőtt folyamán az esernyőké és az esőkabátoké volt 
a főszerep. Ilyen mostoha időjárásban a fedett helyiségek
ben rendezett programok iránt volt a legnagyobb érdeklő
dés, a sportpályákon viszont csak a tócsák gyűltek össze.

A fiatalokat a bibliatanulmányozáson kívül több előadás

is várta: A keresztyének egészen másképp csinálják? Imádság 
és lelki alkat. Ezt követően aki meg szerette volna osztani 
gondolatait másokkal, az kisebb csoportokban ezt megtehet
te. A témák között szerepeltek: a fogamzásgátlás és az abor
tusz, a házasság előtti kapcsolatok, a homoszexualitás) a pár-' 
választás szempontjai, a szakítás és a válás.

A Lehetőségek piacán az érdeklődők megismerkedhettek 
a szövés rejtelmeivel, megtekinthették, hogy az Internet szá
mítógépes rendszerben egyre több külföldi egyházi közösség 
mutatkozik be, és már a magyar evangélikus fiatalok is ter
vezik a belépést az adattárba.

A „piacon” bemutatkozott többek között az Evangélikus 
Sajtóosztály, a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség, a 
Zákeus Médiacentrum, a Börtönmissziói Szolgálat, a Kór
házmissziói Szolgálat, a Református Iszákosmentő Misszió, 
a mozgássérültek csoport-otthona.

Az ebédért olyan türelmesen álltak sorba az esemyős fia
talok, hogy az eső elszégyellte magát és továbbállt.

Finn vendégek

HOGYAN SZÓLALT MEG A KERESZTYÉNSÉG A ZENÉBEN?

A  m a g y a r o r s z á g i  e v a n g é l i k u s  e g y h á z i  z e n e  á t t e k i n t é s e  ( 1 . )

„Mely  igen j ó  a z  Ú r i s t e n t  d i c s é r n i .  
F e n s é g e d n e k ,  ó, Uram énekelni" -  valljuk a 16. 
századi magyar reformátorral, S z t á r a i  M i h á l l y a l .  
De mi minden rejlik e mögött az oly magától értődőnek 
tűnő mondat mögött?

Mindenekelőtt gondoljunk arra, hogy az Úristen, mint 
ahogy teljes valónkat igényli, úgy teljes lényünkre is sze
retne hatni „ V i lá g o s í t s d  m e g  e l m é n k e t ,  É s  
g e r j e s z d  f e l  m i  s z í v ü n k e t . . . ”(78. ének 3. vsz.) 
-  erre van hivatva minden művészet az Isten közelében, 
hogy a tanító szó mellett a szemet vagy a fület gyönyör
ködtetve, egész valónkat az ég felé emelje. Ezért olvasha
tunk a Bibliában is olyan sokszor zenéről, s ezért szólal 
meg maga a bibliai szöveg is olyan hitelesen a szent ze
ne nyelvén. De erről vallanak Augustinustól Lutheren és 
Bachon keresztül annyian.

Amikor a millecentenárium évében a magyarországi 
egyházzene -  ezenbelül különösen is az evangélikus egy
házzene -  évszázadaira tekintünk, nem tehetjük ezt 
másként, mint egy-egy fontos mozzanatot kiemelve, a 
mindenkori ember életében -  gyülekezetében -  betöltött 
szerepét keresve.

A z első ilyen nagyon fontos pont a magyar gregorián 
hagyomány kialakulásának és virágzásának ideje. Ez az 
a zenekultúra, mely a nyugati keresztyénség istentisztele
tével szoros egységben alakult ki és élt, s mely alapvető 
vonásaiban közös európai kincsnek nevezhető, mégis, 
területenként sajátos -  zenei -  variánsai alakultak k i így 
zenei jellegzetességeivel, sajátos tételeivel egyszerre euró
pai és sajátosan magyar ez a dallamkincs, mely utat ta
lált mindenkihez, aki résztvett a középkori istentisztele

ten: az iskolákban ezt tanulták, a templomban ezt éne
kelték A  széles körű ismertségre a legmeggyőzőbb bizo
nyíték népzenénk gregoriánnal rokon stílusrétege, és a 
hagyományőrzés elzártságában, csángó falvakban gyűj
tött, a nép ajkán gyönyörű természetességgel megszólaló 
gregorián tételek sora.

Ezt a kincset a magyar reformátorok majd egy évszá
zadon keresztül tovább ápolták Magyarra fordított, sok
szor rongyosra használt graduálkönyvek jelzik ezt az utat 
a 16. században. A z 1540-es években S z e g e d i  L ő 
r inc  és K á l m á n c s e h i  S á n t a  M á r t o n  fordítja 
magyarra a latin tételeket, majd 1560-ban H u s z á r  
Gál ,  a hányattatott életű prédikátor adja Iá az első 
nyomtatott kottás énekeskönyvet, mely a magyarnyelvű 
gregorián mellett gyülekezeti énekeket is tartalmaz. (Mai 
Énekeskönyvünk innen vette a fent idézett 78. éneket.) A
16. század második és a 17. század első felének ez a jel
legzetes protestáns könyvtípusa figyelemreméltó kísérlet 
a gregorián dallam és a magyar szöveg összecsiszolásá- 
ra. Becsesen készített kéziratok (pl. Batthyány-, Óvári-, 
Ráday-Graduál) is jelzik a graduálanyag iránti korabeli 
igényt. Ennek a kincsnek összefoglaló gyűjteményei az 
1630-as évekből az I. R á k ó c z i  G y ö rg y  és B e t h 
len  G á b o r  fejedelmek költségén nyomtatott és ter
jesztett öreg Graduál és a Felvidék énekrepertoárját fel
sorakoztató Eperjesi Graduál.

A z egyházi zene másik alapműfaja, a verses gyüleke
zeti ének. A  reformáció előtti korból nem túl nagy szá
mú, de annál értékesebb ilyen tétel maradt ránk (pl. 
Krisztus feltámadt...). Luther értékrendje nyomán meg
nőtt ezeknek az énekeknek a liturgikus rangja, így már a

16. század első felében korátok sorát komponálják az 
evangélikus szerzők (köztük maga Luther is) Németor
szágban. A z 1560-1570-es években kiadott (egy kivétel
től eltekintve egyelőre csak szöveget közlő) magyarorszá
gi énekeskönyvekből úgy tűnik, néhány évtizeddel a re
formáció lángjának fellobbanása után már elkészült a 
mintegy 150 énekből álló magyar protestáns énekanyag 
is. Ezen a helyen is ki kell emelni a már említett Huszár 
Gál: Isteni Dicséretek című, két kiadásban (1560 és 
1574) megjelent énekeskönyvét, mely ennek a korszak
nak egyetlen kottás forrása, és a vegyes nyelvű Felvidék 
evangélikusságának 1593-as Bártfai Énekeskönyvét. Ez 
az alapvetően közös magyar protestáns énekgyakorlat -  
melynek jelentékeny részét a korabeli katolicizmus is 
használta -  a 17. században felekezetűnkben a német 
korálirodalom, a reformátusoknál pedig a genfi zsoltá
rok magyarra fordításával vált ketté. A z előbbit az Á c s  
M i h á l y  által szerkesztett 1696-ban megjelent 
Zöngedező Mennyei Kar, majd ennek „új” kiadása jelzi. 
S csaknem egy század múlva újra megjelenik egy nyom
tatott kottás énekeskönyv 1859-ben, Sopronban. De lép
jünk vissza az időben egy különleges jelentőségű énekes
könyvhöz, a szlovák gyülekezetekben használt 
Tranosciushoz. Ez az először 1639-ben, Lőcsén megje
lent, majd a legutóbbi, 150. (!) kiadásban 1148 tételt fel
sorakoztató gyűjtemény sokszor szinte a Bibliával egyen
rangú értéket és megtartó erőt képviselt használói szá
mára. A  századforduló ideje a helyi énekeskönyvek ko
ra. A  legszélesebb körben ismert talán a Dunántúli és a 
Szarvasi, így jutunk el az eddig felsoroltakból és a nem
zetközi és ökumenikus énekkincsből merítő, jelenleg 
már 14 éve használatban levő Énekeskönyvig.

Szakítsuk most meg a történelmi és műfaji utazást. 
Következő számunkban a kórus- és orgonakultúráról 
lesz szó, s rövid értékelésre is kísérletet teszünk.

Finta Gergely

A finn-magyar testvéri kapcsolatok a Szélrózsa találkozón is 
fellelhetők voltak. A magyar evangélikus egyház meghívására 
két fiatalember érkezett Váraljára, Finnországot képviselve.

-  Mindketten jártunk már Magyarországon, egy ökumenikus 
ifjúsági találkozón. Eddig azonban csak nagyvárosokban ren
dezett fesztiválokon vettünk részt, itt Váralján egészen más a 
programok hangulata, hiszen valamennyi kinn a szabadban, az 
erdő mellett zajlik -  mondja Markus Koskinen,  aki a 
finn egyház ifjúsági központjában dolgozik.

-Szoktak Finnországban is egyházi ifjúsági találkozókat 
szervezni?

-  Hazánkban évente több nagyszabású összejövetel is van, 
léteznek egyházi ifjúsági napok is. Az egyházon belül működik 
ébredési mozgalom, amely a lelkiségükben különböző fiatalo
kat tömöríti egy égisz alatt. Finnországban erős a konfirmációs 
oktatás. Valószínűleg a tábori keretek között való tanításnak 
köszönhető, hogy a fiatalok 95 százaléka eljár ide, habár sza
badon választható -  mondja Pepe Johansson.

-  Mit vártok a négynapos váraljai találkozótól?
-  Legfontosabb, hogy belekóstoljunk az itteni légkörbe, meg

ismerjük a magyar evangélikus egyházat. Jó lenne feleleveníteni 
az országaink közti régi jó barátságot, és a fiatalokkal is kialakí
tani hasonlóan gyümölcsöző kapcsolatokat. Tavaly létrehoz
tunk egy nemzetközi munkacsoportot, amelynek az ökumenikus 
alapokon történő kapcsolatfelvétel a feladata. Mikor Helsinki
ből eljöttünk, 10 fokos hideg volt, de meleg szívek üdvözletét 
hoztuk. Váralján a zenénket is bemutatjuk a magyar fiatalok
nak, A dallamok nagyon fontosak az életünkben. Hiszen a zene 
ott kezdődik, ahol a szavak már elhallgatnak -  mondja Markus.

Kórus a váraljai templomban
A találkozó keretében komolyzenei koncert várta a tál

Vf l a}ia a  falu evangélikus templomi 
A Mondák kórus (azaz a fóti Kántorképző Intézet kara) 
elő gyönyörűen csengő dalokat. A koncert hivatalos része 
kihívták a hallgatókat az udvarra, és ott már világi énekelő 
tak elő, ezzel mindenkinek mosolyt, csalva az arcára In 
tapsolni is lehetett, amit nem is felejtett el a közönség.'

A szabadién fellépést már a helyi lelkész kutyája is végit 
gáttá. Letelepedett ugyanis az énekesek lába elé, és jó 
«nmííAri// (vagy csupán átszellemülten hallgatta a dali 
kát?). Egyedül a tapsorkán zökkentette ki egy kicsit pihe 
M  ™™U6an tekintett végig a lelkes tömegen.

sz'nes tudósításokat Máté Réka bonyhádi újságíi ü BH ** ? tollából, a toborozás szombatján Hé 
Magazin is megjelent a Tolnai Népújságban.)
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15. A rákosszentmihályi evangélikus templom

Története
Rákosszentmihály község evan

gélikusait az első, 1870-ből eredő 
adatok szerint cinkotai lelkészek 
gondozták. Istentiszteleteiket az 
állami elemi iskolában tartották. 
Fiókegyházzá 1911-ben alakultak.

Már 1910-ben indítottak gyűj
tést templomépítési alapra. A 
hosszú évekig tartó tervezésben, 
munkában az oroszlánrészt Csák 
Gusztáv felügyelő végezte. Fordu-

lópontot 1931 jelentett, amikor 
Airmann János volt felügyelő özve
gye végrendeletében általános 
örökösének nevezte meg a fiók
egyházat, s Ferenc József (ma Hő
sök) terén lévő ingatlanait ráhagy
ta azzal a kikötéssel, hogy a temp
lom épüljön fel.

Sándy Gyula, legtöbb (különö
sen pestkörnyéki) evangélikus 
templom építője kapta a megbí
zást a tervek elkészítésére id. 
Tóth-Szöllős Mihály lelkészsége 
idején. Az alapkövet 1933 október 
8-án tették le, s a kész templomot 
1934. június 17-én szentelte fel 
Raffay Sándor püspök.

1942-ben az anyaegyházzá válva, 
a gyülekezet elszakadt Cinkotától 
a sashalmi fiókegyházzal együtt. A 
háború és az ostrom hátravetette a 
felpezsdült egyházi életet. Mind 
Sashalmon, mind Rákosszentmi- 
hályon csak a létfenntartás előte
remtésére szorítkozhatott minden 
igyekezet és munka. Ezért 1951- 
ben egyesültek és megszületett a 
„Rákosszentmihályi-Sashalomi  
Evangélikus Egyházközség".

1984-ben, a templom 50 éves 
fennállásának évfordulóján rende

zett ünnepség keretében Zirmann 
János és felesége hamvait a temp
lom falában helyezték el. Emlékü
ket az előtérben márványtábla őrzi.

Leírása
A templomtér négyszögalapú, 

központi elrendezésű, előhajóval, 
nyitott árkádos előcsarnokkal. Az 
előcsarnok fölött hatalmas, pártá- 
zatos oromzat (a felvidéki rene
szánsz kedvelt formája) emelke
dik. A torony fali részét ugyanilyen 
oromfal fejezi be, mely magyaros 
jelleget ad a templomnak. Sgraf- 
fito-díszítése az idők folyamán el
pusztult.

A nyugalmat, harmóniát árasztó 
belső tér a háborúban sem sérült, 
eredeti képét nyújtja. Padjai 200 
hívő befogadására alkalmasak. A 
fafaragásos, aranydíszítésű oltár 
Rovnán Ferenc faszobrász műve és 
adománya. Az oltárkép: „Engedjé
tek hozzám a gyermekeket” Span- 
draft Ágoston festménye. A  szó
szék, baldachinján fehér galamb
bal, Ewald Béla munkája.

A templomot 1994-ben kívül- 
belül restaurálták.

Kovács Mária

Lelkésziktatások a Viharsarokban
Hazánk délkeleti táját az ismert 

író, Féja Géza „Viharsaroknak” 
nevezte. A  Viharsarok Békés me
gyei részében két egyházmegyében 
élnek az evangélikus hívek. Mind
két egyházmegyében vannak nagy 
és kis lélekszámú gyülekezetek. Az 
előbbiek között tartjuk számon a 
mezőberényi második kerületi, s 
az utóbbiak között a csorvási és a 
gerendási gyülekezetei. A z  utóbbi 
években egyik gyülekezetnek sem 
volt beiktatott, parókus lelkésze.

Az elmúlt hónapban teljesült so
kak óhaja, kívánsága. Mindhárom 
gyülekezetben lelkészt iktattunk.

Június 16-án, a Szentháromság 
ünnepe utáni második vasárna
pon, délelőtt Csorváson, délután 
pedig Gerendáson beiktattuk 
Baranka Györgyöt, aki teológiai ta
nulmányainak befejezése óta se
gédlelkészként szolgált mindkét 
gyülekezetben.

Június 23-án, a Szentháromság 
ünnepe utáni harmadik vasárna
pon a mezőberényi második kerü
leti gyülekezetben beiktattuk Feyér 
Sándort, aki több éven át helyet
teslelkésze volt a gyülekezetnek.

Mindkét lelkészt titkos válasz
tással, teljes egyhangúsággal vá
lasztották meg. Az így megnyilvá
nuló bizalom jó reménységgel tölt
het el minden, egyházát, gyüleke
zetét szerető evangélikus embert.

Az iktatást mindhárom gyüleke

zetben az egyházmegye esperese, 
Táborszky László végezte a Kelet- 
Békési egyházmegye lelkészeinek 
közreműködésével és népes gyüle
kezetek jelenlétében.

A beiktató istentiszteletet mind
három gyülekezetben ünnepi köz
gyűlés követte, mely után a hívek 
asztalt terítettek a jelen levőknek.

Mindhárom gyülekezetnek, egy
házmegyénknek és egész egyhá
zunknak örömöt jelent, hogy há

rom -  éveken át üresedésben lé
vő -  lelkészi állás immár be van 
töltve fiatal lelkésszel.

Adja az Úr, hogy minden ma 
még üres lelkészi állás mielőbb be
töltessék, hogy a lelkészek hűséges 
pásztori szolgálata által erősödje
nek, gyarapodjanak a gyülekeze
tek hitben, reménységben és sze- 
retetben.

Táborszky László

OLVASÓI LEVÉL

Fasori szellem.
1995 novemer végén combnyaktörést 

szenvedtem. Az Országos Traumatológiai 
Intézetben ápoltak. Műtétemet követő 
héten tanítványaim közül négyen meglá
togattak. A pótágyakkal zsúfolt kórte
remben többségében idős sérültek feküd
tek, valamennyien ágyhoz kötötten. Meg
lepődtek a fiatalokon, kedvességükön, 
készségükön, ahogy mindenkinek segíte
ni akartak, ha mással nem tudtak, egy 
mosollyal, jó szóval, vigasztalással, jókí
vánsággal. Általános vélemény volt, hogy 
ezek a gyerekek mások -  ahogyan ők 
mondták -  mint „a mai fiatalok”.

A második látogatásuk után, a velem 
szemközti oldalon fekvő beteg -  aki mint 
mondta, nem hívő ember -  megkért, 
imádkoznának érte is a gyerekek, mert 
akkor Isten biztosan meghallgatja.

Iskolaév közepén nagyon nehéz vala
kit találni, aki a különböző szintű csopor
tokban japán nyelvet tanítana. Szomo
rúan gondoltam arra, hogy az eddigi 
munka kárbavész, nem tudjuk folytatni a

tanulást. De nem így történt. Segítettek a 
gyerekek. Két VÜI/C.-s növendék: 
Lestyán A n ita  (Orosháza) és Schw eiger 
E m il (Keszthely) a kezdők tanítását vál
lalták, pedig érettségire, felvételire ké
szültek és közben- decemberben még 
Nemzetközi Nyelvvizsgát is tettek japán 
nyelvből. Egy osztályt volt növendékünk, 
P irithy A n ik ó  vállalt (Bp. Zugló), aki az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
japán-pedagógia szakos hallgató. A kez
dők -  japán szokás szerint tartott -  év 
végi záróvizsgáján megköszöntem mun
kájukat. Verrasztó A nnam ária  (Békásme
gyer) japán nyelven gyönyörű szépen el
mondott imája, értük is szólt.

Azoknak a gyülekezeteknek, akiknek a 
nevében ezeket a tanulókat iskolánknak 
felvételre ajánlották, ezúton mondok kö
szönetét.

Paizs Gáborné 
Budapesti 

Evangélikus Gimnázium 
japán nyelvtanár

E g y  l a k á s t ü z  u t ó é l e t e

Evangélikus Élet 1996. augusztus 25.

Emlékműavatás Gerényesen
Szép a Dél-Dunántúl dombjai

nak és hegyeinek vonulata. Ezt 
nemcsak érzelmi elfogultság mon
datja velem, mivel szülőfalum is 
domb alatt húzódik. Dombok hul
lámzása emlékeztet azokra a fáj
dalmas, háborús élményhullámok
ra, melyeknek nyomai ott fészkel
nek még az elhunytak utódainak 
szívében és a sírdombokban.

Ezek a sírok nem szülőfalum 
gyülekezetének egykor virágzó le
ánygyülekezetének, Gerényesnek 
temetőjében domborulnak, ahol 
unokák is leborulhatnának, hanem 
egykori harcmezők körzetében, 
ahol sokszor csak tömegsírokba 
történhetett a temetés.

Több mint 50 évvel a harcokban 
küzdők halála után a hálás utódok 
emlékművet állítottak a gerényesi 
önkormányzat által rendelkezésre 
bocsátott telken. Az anyagi fede
zet döntő részét a falu szülötte, 
Heinrich Becht biztosította, aki az 
avatás ünnepén meghatottan ecse
telte azokat a háborús éveket, me
lyeket ifjúként élt át. Az emlékmű 
terve Zárth István gondolataiban 
fogant meg, kinek édesapja is a há
borúban tűnt el és ezért a neve 
odakerült az emléktáblára.

Ökumenikus szertartás kereté
ben történt az avatás, Vértesy Ru
dolf dombóvári evangélikus lel
kész, valamint a vásárosdombói 
római katolikus lelkész szolgálatá
val, akiknek gyülekezeti hatósuga
rába tartozik ez a 300 lelket szám
láló község. Felkérésre e sorok író
ja német nyelven hirdette az igét 
és áldotta meg az emberi hála em
lékművét. Ugyanis a negyvenes 
években konfirmálkodtam és kon
firmandus társaim közül voltak 
gerényesiek is, kiknek édesapjuk, 
avagy testvérük, mint saját bátyám 
is, csatamezőn harcolt.

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK

Hitoktatáshoz segédkönyveket 
ajánlunk tanároknak és tanu
lóknak.
Ferenczy Zoltán: Hitünk alap
jai 102,- Ft
Dedinszky Gyula: A Biblia 
néprajza 123,- Ft
ßrönvalszky Kfäqly; fä rfco lt 
egyháztörténelem 2 kötetben

1120,- Ft
Hunyadi László: A világ vallás
földrajza 680,- Ft
Magyarország áttekintő törté
nelme 400,- Ft
Fabiny Tibor: Az evangélikus 
egyház a magyar művelődés 
századaiban 112,- Ft

ÚJ KÖNYVEK!

Veöreös Imre: Az Újszövetség 
színgazdagsága 780,- Ft

Hernád Tibor Istenes nép
mesék és Krisztus-legendák 
(ifjúsági) 220,- Ft

Az ünnepet felemelőn keretezték 
énekkari számok, szavalatok, beszé
dek, a magyar és a német himnusz 
fúvószenekar kísérettel, hiszen a 
hazaiak és helyiek mellett ott voltak 
a kitelepítettek nagy számban.

Az emlékmű közelében álló 
evangélikus templomon többször 
megakadt a tekintetünk, fájdalmas 
szívvel. Valószínű, hogy az emlék
mű tovább fog állni, mint a temp
lom, melynek állapota nem teszi 
lehetővé istentiszteletek tartását 
és egyébként is pár lélekből áll a 
kis közösség. Az egykor virágzó

gyülekezetét a háború utáni szo
morú események vihara elvitte. 
De a gyökerek helye az itt maradt, 
ahol egykor az Istenbe vetett hit 
gyökerei megindultak, sarjadtak, 
termőre fordultak. A szülőföld 
szeretete is még haza vonz, akkor 
is, na a gyökér helyére már csak 
emlékművet lehet állítani az el
hunytak, az áldozatok számára.

Legyen emlékük áldott és az 
emlékező hazaiak és kitelepítettek 
szívében, életében a hit gyökere 
teremjen jó gyümölcsöket!

Szimon János

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

Samburu Biblia
Számunkra teljesen természetes, 

hogy gondolatainkat betűk megha
tározott sorozatának segítségével 
papírra vetjük. Ám az ókori föníciai 
tudósoknak, akik kb. 4000 évvel ez
előtt az első ábécével megajándé
kozták az emberiséget, ez egészen 
forradalmi felfedezés volt. Egy fon
tos részletről -  a magánhangzókról 
-  azonban még ők is megfeledkez
tek. Később a görögök egészítették 
ki az írásrendszert.

A  keresztyén misszionáriusok 
évszázadok óta oroszlánrészt vál
lalnak a világ nyelveinek írásossá 
tételében. A  középkorban római 
betűk használatával szerzetesek) 
jegyezték le az óangol hangrend- 
ízért, a VIII. században Cirill-^egy 
szláv püspök és misszionárius -  
fejlesztette ki a szláv nyelveknek 
megfelelő, ma róla elnevezett cirill 
ábécét.

Az utóbbi évtizedben több száz 
törzsi nyelv írásrendszerét terem
tették meg misszionáriusok annak 
érdekében, hogy saját anyanyelvén 
éljen el a Szentírás emberek száz
ezreihez. Annak ellenére, hogy so
kan az ősi civilizációk rombolásá
val vádolják a misszionáriusokat, 
biztosak lehetünk abban, hogy ők 
tették a legtöbbet a világ nyelvei
nek megőrzése és ápolása érdeké
ben.

így van ez Kenyában is, ahol az 
északi, samburu területeken az an
gol és szuahéli nyelvű oktatás jól 
megszervezett, de a törzsi sambu

ru nyelv fennmaradásával komoly 
gondok vannak. Csak nagyon ke
vesen emlékeznek az ősi, idegen 
hatásoktól mentes samburura. Az 
idősebbek közül még néhány em
ber számára élő a népi hagyo
mány, ismerik a szájról szájra to
vábbadott történeteket, meséket. 
Ezek felkutatása és lejegyzése az 
egyetlen megoldás, hogy az eltű
nőben lévő samburu nyelv ne hal
jon ki, és az ott élő emberekhez 
anyanyelvükön jusson el a keresz- 
tyénség üzenete. Egy -  evangéli
kus egyházi alkalmazásban álló -, 
ma is Kenyában dolgozó fiatal 

B misszienárius-tházaspár összeállí
totta a samburu abc-t, és azt rész- 

’ ■ 1 é'téá rá'agyar ázat tál együtt terjesz
tik az őslakosok között. Céljuk, 
hogy ennek alapján a Bibliát és 
egyéb keresztyén irodalmat sam
buru nyelven adhassanak az embe
rek kezébe. Ez sok energiát és időt 
vesz igénybe, mert először a helyi 
emberekkel, egyházzal és kor
mánnyal kell jó kapcsolatot kiala
kítani, hogy munkájukat elfogad
ják. Kérik közbenjáró imádságain
kat azért, hogy találjanak elkötele
zett samburu keresztyéneket, akik 
ebben a szolgálatban mellettük áll
nak és aktívan segítik őket. Hi
tük, szeretetük és hivatástudatuk 
Krisztusban gyökerezik. Vezérigé
jük: „Istennek semmi sem lehetet
len”.

A Fellow Workers nyomán: 
Horváth Tünde

Kedves Lenke!
Annak idején újsághír adta tudtunkra, hogy társashá

zukban gondatlanság m iatt tűz támadt. A  legnagyobb 
kár a Maga kis otthonát érte. Elképzelni sem tudom, mit 
érezhetett, amikor hazaérve, kiégett lakása üszkös rom
jait meglátta. A  Lélek késztetett arra, hogy a hír olvasá
sa után azonnal tollat fogjak és vigasztaló, bátorító leve
let írjak Magának, m int családunk igaz, jó  barátjának. 
Együttérző testvéri szeretettel felajánlottam segítségün
ket...

Fájlalom szükséges tárgyainak pusztulását, de külö
nösen készülő értékes tudományos munkája kéziratá
nak, no meg mindentudó számítógépének elpusztulását, 
sajnálom. Mélyen együttérzek Magával... Tüdőm, ilyen
kor, a romok láttán, elkeseredve fel-feltör a szívből: „Mi
ért? Miért engedte meg ezt Isten? Hát ilyen a mi Iste
nünk?” TUdjuk, hogy ami elpusztult, az „csak” tárgy 
volt. Ittmaradó, eléghető, elmáló tárgy. Fő, hogy Magát 
megmentette a fűzből! „Miért?” -  kérdi csalódott keserű 
fájdalommal szívünk és eszünk? A z ember eszébe ju t 
ilyenkor a mindenható Isten. Szolgálatom és életem so
rán, a sok-sok bibliai ige közül az egyik, talán apokrifus 
könyvben találtam ezt az üzenetet, amely ezt mondja: 
„ S o k a t ,  a m i t  m i  f á j d a l o m n a k  és b a j n a k  
n e v e z ü n k  — m a g u n k  o k o z u n k  m a g u n k n a k .  
A z ,  a m i t  m a g u n k  n e m  o k o z u n k  -  s z ü k s é 
ges  és I s t e n  ü d v ö z í t ő  a k a r a t á b ó l  van.  El 
lehet ezen gondolkodni! De m i minden esemény mögött 
Isten kegyelmének intését és szeretetet érezhetjük. 
A  megbocsátani kész szeretetet, és üdvözítő kegyelmét.

Várakozásomnál nagyobb volt levele megérkezésefö
lötti örömöm. Hát még tartalma! Elfogadta és megértet
te levelemet. írja, hogy altatóval sem tudott aludni. 
Imádkozott és közben kiadásait, kárát számolta, majd 
zavartan átcsúszott a Miatyánkba... miközben egyfoly
tában szivárgott a könny a szeméből.

A zt írja, nem érti, miért kellett végignéznie otthoná
nak, múltjának ezt a szörnyű pusztulását? Mintha saját 
kivégzését látná. Aztán arra gondolt, a nemes szív nemes

gondolatával milyen sokan megélték ezt útban Ausch
witzba, útban Boszniából!... „És megtaláltam az első 
fogódzót: TÚLÉLNI!” Azután megragadta a másodi
kat, „ha Isten meghagyta életemet, ha nem roppantam 
bele: ÚJRA KELL KEZD ENI!” De lesz-e ehhez elég 
testi-lelki-anyagi ereje? És jön a válasz: „Lennie kell!” 
És akkor az újrakezdéshez Isten barátokat, szomszédo
kat, tanítványokat, ismerősöket és munkatársakat kül
dött. Sokat!... Jöttek, segítettek, javítottak, fúrtak-farag- 
tak, takarítottak, rendezkedtek... „És akkor megértet
tem Isten akaratát! Életemben végignéztem mindenem 
pusztulását, de láthattam azt is, hogyan hat ez másokra! 
És a szeretet megóvott, felemelt és ez a kegyelem! Már 
tudok halványan örülni, reménykedni, elcsendesedik 
bennem a sokk okozta rémület és működik már a hu
morom is ...”

Jól van, Lenke! Legyen hálaadás és magasztalás ezért 
Istennek! De éppen születésnapja -  újjászületése? -  reg
gelén írt levelében elhelyezett utólag egy cédulát. Ezen ír
ja, hogy érettségi előtt álló kedves tanítványai betegsége 
idején meglátogatták. Egyikük észrevétlenül egy igés jel
zőt tett asztalára. A z igei üzenet: „A v i lág  p e d i g  e l 
m ú l i k ,  és a n n a k  k í v á n s á g a  is; de  a k i  I s 
ten  a k a r a t á t  c s e l e k s z i ,  m e g m a r a d  ö r ö k 
k é ! ” (ÍJán 2,17) Isten igéje élő és ható!

Ugye, nem haragszik meg rám, kedves Lenke, ha ide
írom levele utolsó szavait, m int egy megrázó prédikáció 
záró mondatait. „ A z e m b e r  I s t e n n e k  és s z ü 
l e i n e k  k ö s z ö n h e t i  az  é l e té t .  É n  eddi g  
több,  m i n t  ö t v e n  év e t  é l t e m .  A m i  még  
e z u t á n  van -  m á s o d i k  é l e t e m e t  -  I s t e n n e k  
és h ű  e m b e r e k n e k  k ö s z ö n h e t e m .  É r t ü k  és 
n e k i k  f o g o k  é l n i ! "

Sokak nevében én is köszönöm, kedves Lenke levelét. 
JUdja ott magát kitéphetetlenül Istenünk, Atyánknak 
hűséges, hatalmas kezében. Levelére csak Áment tudok 
mondani.

Sok szeretettel üdvözlöm!
Sümeghy József

ITT A NYÁR! NYARALJUNK!?

Az idei nyár „elmaradt” ...
Nem az időjárás miatt
Északi barátainktól halljuk néha fanyar humorral: 

„nálunk az idei nyár július 5-én délután volt...” Ők 
természetesen a hűvös klímára utalnak, de attól tar
tok, hogy hazánkban is, széles tömegek számára az 
idei nyár, pontosabban az igazi nyaralás elmaradt. 
Nem a kedvezőtlen időjárás miatt, hanem sokkal in
kább a szociális, gazdasági „jégkorszak” miatt, ami le
hetetlenné teszi sokak számára még az országon belü
li utazást, kikapcsolódást, pihenést is. A Balaton már 
régen nem „magyar” tenger. Gyenesen konferenciázó 
fiataljaink alig találtak magyar nyelvű képeslapot, 
nem is szólva az árakról, melyek már csak a márkával 
fizetők számára elviselhetők...

Vajon meddig lehet büntetlenül hajtani egy népet? 
A kövfetkezmények máris ijesztően mutatkoznak: az 
idén soha nem tapasztalt mélypontra zuhant a szüle
tések száma. Ezzel szemben a várható életkor 10 év
vel alacsonyabb, mint a szomszédos Ausztriában... 
Egészségtelenül élünk, táplálkozunk. Nem mozgunk, 
nem sportolunk eleget. De mikor, miből? -  kérdezik 
sokan joggal... Önpusztító nemzet lettünk?! Nincs 
megállás egy hónapra se, egy hétre se, egy napra se?!

Szeptemberben, az első hittanórákon egyre in
kább félve merem már csak faggatni a gyermekeket: 
ki merre járt a nyáron? Fájdalmassá nőtt a szakadék: 
1-2 gyermek ugyan büszkén dobálózik a divatos sza
vakkal: „spanyolban, görögben jártunk ...” De a 
többség kissé szégyenkezve vallja be, hogy csak a pár 
kilométerre lakó nagymamánál nyaralt... Ami per
sze lehetett tartalmasabb, mint egy százezer forintos 
luxusutazás, de mégis, a nyárba talán még valami 
más is belefért volna. Például, hogy együtt legyen 
1-2 hétre az a család, mely 11 hónapon át talán csak

egy fedél alatt alszik, de tagjai alig „ismerik” 
egymást...

Belső ritmuszavar
Meggyőződésem, hogy az előbbiekben felvázolt komor 

kórképért nem egyszerűen csak a külső gazdasági körül
mények vádolhatok. Hiba a „mi készülékünkben” is van. 
Ha egész életünk ritmusát vesztett rohanás, akkor azon 
egy keservesen összespórolt nyaralás nem segít Amikor a 
világmindenség és az ember teremtője a hetedik napon 
megpihent, „modellt” adott a képére és hasonlatosságára 
formált teremtményének. Ezt a ritmust erősítette meg a 
harmadik parancsolattal, melyben az ünnep ajándékára 
hívja föl figyelmünket. Megállni, pihenni, költekezni 
nemcsak a nyári hónapokban és nemcsak a Kanári-szige
teken lehet... Kiszakítani legalább egy félnapot a hétköz
napi robotolásból, kimenni a jó levegőre, a természetbe, 
egyedül vagy közösségben -  ez nerr^nyagi kérdés! Ez 
már -  bármennyire is furcsán hangzik -  egyenesen az 
egészséges hit kérdése is. Vallom-e * Luther Mártonnal 
együtt, hogy „Isten adta testemet, telkemet, szememet, füle
met és minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet és 
ezeket most is fenntartja... ” Nem akaija, hogy idő előtt el
kopjak, ezért ad életünknek rendet, ritmust.

A nyár lassan véget ér, talán sokak számára való
ban igazi pihenés, nyaralás nélkül. De ahhoz, hogy 
életünk egészséges ritmusát visszanyerjük, nem kell 
jövő júniusig várni. Elég, ha meghallod újra a harang 
hívogató hangját, Jézus szavát: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhel
ve, és én megnyugvást adok nektek... ” Tudom, ez nem 
beváltható „üdülési utalvány”, de nem is üres kegyes 
frázis, olcsó vigasz. Csak ki kell „próbálni...”

Gáncs Péter



f---------NAPRÓL
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő 

mécsest nem oltja el. Ézs 42,3

VASÁRNAP „Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek 
hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszo
ros, a másik hatvanszoros, és némelyik százszoros ter
mést hoz.” Mk 4,20 (Zsolt 92,14—15; Mk 7,31-37; 
ApCsel 9,1-20; Zsolt 147). Jézus kijelentette az Isten 
szeretetéről szóló jó hírt. Van lehetőségünk azt hallani 
és befogadni. A kérdés, akaijuk-e haliam és befogadni.
A kemény föld képtelen befogadni a magot. Az emberi 
keménység is akadály az Isten igéje előtt. Ezért így imád
kozzunk: Jöjj Szentlélek, lágyítsd meg kemény szívünket, 
hogy befogadjuk a Te igédet és életünk a Lélek gyümöl
cseit termő élet legyen és másokat tápláljon. Ámen.

HÉTFŐI „Új eget és új földet várunk az ő ígérete sze
rint, amelyben igazság lakik.” 2Pt 3,13 (Zsolt 82,8;
Mt 12,9-20; Mk 9,30-37). A teremtett világ kezdetben 
igen jó volt, az ember azt szabad akaratából elrontotta, 
így a kapcsolatot is Istennel és embertárssal. A lélek 
mélyén óhajtjuk a tisztát, az igazit, az újat, az igazságot. 
Jézus eljött, hogy helyreállítson. Egyszer majd visszatér 
és elhozza az újat -  hiszen megígérte. Mi várjuk Őt, ké
szenlétben várjuk -  minden nap, de nem tétlenül, ha
nem tevékeny keresztyén életben -  Őt képviselve.

KEDD; „Ne legyenek közöttetek szakadások, hanem 
ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel 
igazodjatok egymáshoz.” lKor 1,10 (Jer 32,39; ApCsel 
14,8-18; Mk 9,38-41). Olyan önző az ember. Könnyen 
tud szakítani, összetörni. Kapcsolatokat, közösségeket, 
érzéseket. Jézus eljött erre a földre, hogy megbékéltes
se az embert Istennel, és ezáltal egymáshoz igazítsa a 
békétleneket. Önerőből ez nem megy. Ha Jézushoz iga
zodunk, ha ott vagyunk az Ő lelki erőterében, akkor 
könnyebben megy az egymáshoz igazodás is.

Evangélikus Élet 1996. augusztus 25.
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A VASÁRNAP IGEJE
dés az, felismeri-e a környezetünk, a családunk, a bará
taink, hogy keresztyének vagyunk? Felismerik-e a sza
vainkról, a tetteinkről, a mosolyunkról, a szeretetünk- 
ről... Ajutalom Istentől adatik és ráadásként: Boldo
gok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét.

CSÜTÖRTÖK „A láthatók ideig valók, a láthatatlanok 
pedig örökkévalók.” 2Kor 4,18 (Zsolt 90,10; Jak 
5,13-16; Mk 10,1-12). Döbbenetes, hogy mai világunk
ban mennyire fogva tartanak bennünket a látható dol
gok. A szívünket, gondolatainkat, érzelem- és lelkivilá
gunkat lefoglalja sok-sok értéktelen és haszontalan do
log. Marad-e hely, van-e központi hely az életünkben az 
Örökkévaló, a láthatatlan Isten számára? Jézus arra 
irányítja figyelmünket, ami örök, ami érték, ami lénye
ges, ami nem vész el és azt mondja; ahol a kincsed van, 
ott lesz a szíved is.
PÉNTEK „A reménység hitvallásához szilárdan ra

gaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.” Zsid 10,23 
(Zsolt 33,22; Mt 8,14-17; Mk 10,13-16). Világelsők va
gyunk pesszimizmusban mi, magyarok. Az ember ha
mar elkeseredik az élet küzdelmei során. Hiányzik a re
mény, amely éltet, erőt ad, lelkesít. A reménység aján
dékképpen adatott nekünk. Az alapja Isten hűséges 
szeretete, Ő nem hagyja el a Benne bízókat. A nehéz 
küzdelmek idején tekintsünk hitvalló bátor elődeinkre, 
akik kitartottak, hűségesek maradtak, mert reménysé
gük volt a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus. Hitük 
legyen példa számunkra.

I A HIT HALLÁSBÓL VAN
Mk 4,10-12

SZERDA „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán 
hallgatói.” Jak 1,22 (Ézs 48,18; ApCsel 3,1-10; 
Mk 9,42-50). A keresztyén ember hivatása Jézus Krisz
tus követése. Ehhez hozzátartozik a tamtványság meg
élése is, másképpen az engedelmesség Isten akaratá
nak, Jézus parancsainak. Az engedelmesség nem kény
szerből, hanem szeretetből és bizalomból fakad. A kér-

SZOMBAT „Dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, 
mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az áll
hatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipró
báltság a reménységet; a reménység pedig nem szé- 
gyenít meg.” Róm 5,3-5 (Zsolt 57,2; Lk 4,38-44; 
Mk 10,17-31). Nem szeretjük a próbákat, küzdelme
ket. Pedig a keresztyén élethez hozzátartozik. A próbák 
később sokszor a javunkra válnak. Nem tudjuk, Isten 
mit miért enged meg életünkben, de azt tudjuk, Ő ab
ból is tud jót kihozni, ami jelenleg rossznak látszik. 
Gondoljunk Józsefre, akinek voltak nehéz órái, évei, 
akit így használt Isten, akit így nevelt. Vagy gondoljunk 
Pálra, aki még dicsekedett is a megpróbáltatásaival.

Honti Irén

Jézust kérdezem: miért bántanak?
Mt 26,6-13

Jézus betániai megkenetésének 
történetében méltatlanul ér bántás 
egy asszonyt, aki pedig jót tett Jé
zussal. Miért bántotok engem? — 
kérdezhette volna a betániai Mária 
a tanítványokat. Nem tette, mert 
helyette Jézus kérdezte: miért bánt
játok őt? Bennünket is így kérdez, 
amikor akarva-akaratlanul meg
bántottunk valakit. Erről volt szó a 
legutóbbi „Élő Víz”-ben. Most 
azonban nézzük az érem másik ol
dalát: miért bántanak engem?

Miért bántanak engem? Ezt a 
kérdést nagyon sokan fölteszik, hi
szen senki sincs, akit ne ért volna 
már bántás, talán sokszorosan is 
élete során. Mindenesetre, ezt sok
kal könnyebb észrevennünk, mint 
azt, amikor magunk ejtettünk sebet.

Helyesen tesszük, ha kérdé
sünkkel Jézushoz fordulunk. Ő 
először is arra kér, hogy vizsgáljuk 
meg, nem szolgáltattunk-e okot 
másoknak arra, hogy bántsanak. 
Nehogy ahhoz a gyerekhez le
gyünk hasonlók, aki a számonké
réskor ezt mondta: úgy kezdődött, 
hogy a másik visszaütött. A  meg
bántottak a legtöbb esetben bán

tok maguk is. Mária nem adott 
okot arra, hogy bántsák őt a tanít
ványok. Előfordulhat -  bár inkább 
csak kivételképpen - , hogy ártatla
nul kell valakitől hántást szenved
nünk. Ha megkérdezzük Jézust: 
Uram, miért? -  ő emlékeztet min
ket arra, hogy ő maga mennyi hán
tást szenvedett el ártatlanul. O az
tán igazán ártatlanul -  és mégsem 
olvassuk róla Bibliánkban, hogy 
bármikor is, egyetlenegyszer is 
megsértődött vagy panaszkodott 
volna. Csak nem igényelünk ma
gunknak jobb sorsot, mint Urunké 
volt? Péter apostol egyenesen ar
ról szól, hogy az ártatlanul történő 
szenvedésre hívattunk el. Érdemes 
elolvasnunk lP t 2,19-23 verseit.

De akár okkal, akár ok nélkül ér 
bántás, Jézus a kérdésünkre kér
déssel válaszol: mondd, nem azért 
vagy te olyan érzékeny, mert a szí
ved mélyén ott lapul a hiúság és 
önszeretet? Végy példát az uralko
dását kezdő Saul királyról! Ami
kor becsmérelték, úgy tett, mintha 
észre sem vette volna. (lSám 
10,26.27) Követendő példa a föl
dönfutóvá lett Dávid király maga

tartása is, amikor hű katonájának 
megtiltotta, hogy bosszút álljon a 
gyalázkodó Simein. így indokolta: 
„Hagyjátok, hadd ócsároljon, hi
szen az Úr parancsolta neki. ” 
(2Sám 16,5-12) Szabad nekünk is 
meglátnunk emberek bántó, sértő 
magatartása mögött azt az Istent, 
aki ilyen módon akar minket meg
tanítani alázatra, hogy ne értékel
jük nagyra magunkat. Vagy önis
meretre, hogy ijedjünk meg, mi
lyen sötét indulat -  bosszúvágy 
vagy hasonló -  lakik bennünk. -  
Vagy azon fáradozik, hogy hason
lóvá formáljon minket a kereszten 
ellenségeiért is imádkozó Jézus
hoz.

Jézus pártját fogta Máriának, 
amikor bántották őt a tanítványok. 
Neki fölösleges volt védekeznie. 
Neked nem elég, hogy Jézus pár
todat fogja? Talán csak nem azért 
fáj neked olyan nagyon a bántás és 
véded magad olyan hevesen, mert 
messze vagy Jézustól, aki pártodon 
állna?

Elnémulhat szíved kínzó kérdé
se: miért bántanak engem? -  ha 
odavitted Jézushoz. Ő maga né- 
mítja el bocsánatával, amelyre el
sősorban saját magadnak van 
szüksége.

Marschaikó Gyula

Tükör előtt
„Csak addig vagyunk szi

gorúak mások iránt, míg 
magunkat nem ismerjük. ”

Eötvös József

Este a smink lemosása közben 
belefeledkeztem a tükörbe. Mit látni 
az arcomon? Kék szem, szőke haj, 
aránylag tűrhető ábrázat. Férjem 
szerint szép, de lehet, hogy ő elfogult. 
És szerintem? Tűrhető.

Miért nem merem olyannak elfo
gadni magamat, amilyen vagyok? 
Talán mert a szépség is relatív. Am i 
az egyiknek szép, a másik számára 
csúfnak tűnhet. Ha azonban elfo
gadnám magamat szépnek, akkor 
esetleg olyannak is látszanék És 
mögötte mi van? Eszembe ju t Gár
donyi: „A z e m b e r n e k  c s a k  az  
arca i sm erh e tő ,  de a z  arca  
n em  ő. Ő az  arca m ö g ö t t  
van,  l á t h a t a t l a n . ” M i t  t u 
d o t t  G á r d o n y i?

Ezzel az idézettel egy kedves ta
nárnő lepett meg. Vajon miért ezt 
választotta a számomra? Nézem az 
arcomat a tükörben és szeretnék 
mögéje látni. Néhány könyv írójá
nak véleménye szerint ahhoz, hogy 
másokat szeretni tudjunk először 
magunkat kell tudnunk elfogadni. 
Hogy van ez? Ha nem tudom maga
m at elfogadni olyannak amilyen

vagyok másokat hogyan tudnék? 
Ha nem tudok másokat elfogadni, 
hogyan tudnám szeretni őket. S ho
gyan várhatnám el tőlük hogy en
gem is elfogadjanak és szeressenek?

Meg tudok-e másoknak bocsáta
ni? Imádkozom Istenhez, hogy bo
csássa meg vétkeimet. Vajon én tel
jes szívemből bocsátok-e meg az el
lenem vétkezőknek? Ha baj éri őket 
és elégtételt érzek vagy ha szóba ke
rül a nevük dühöt, akkor nem bo
csátottam meg.

Meg tudok-e bocsátani magam
nak? Másoknak talán előbb. Miért? 
Mielőtt ezt végiggondolnám, szavak 
mozdulnak meg a mélyben, súlyos 
kövekként zúdulnak a tükörképre:

MEGBOCSÁTOK NEKED, 
M ERT TE SZENVEDSZ ÖNMA
GADTÓL!

Appeltné Szigeti Beáta

„Jubál volt atyja minden síposnak és lantosnak... 
akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét ” 

Mózes első könyve 4. fejezet

JUBÁL ’96
Gödöllő, szeptember 7-8.

A már hagyománnyá váló 
Gödöllői Keresztyén Könnyűzenei 

Találkozóra
várjuk zenekarok, szólóénekesek, 

pantomimcsoportok, képzőművészek 
jelentkezését.

Az idei programról előzetesen: 
Szeptember 7. szombat: 

de. 10.00-től szabadtéri fellépések 
du. 13.00-16.00-ig zenekarok próbája 

a Petőfi Művelődési Központban 
du. 17.00 a Jubál ’96 megnyitása 
(a koncertek 22.00-ig tartanak) 

Szeptember 8. vasárnap: 
de. 10.00-től közös istentisztelet modern 

ökumenikus liturgiával 
du. 14.00 A Jubál ’96 koncertjei. 

Távollakók számára szállást, fellépő 
zenészeknek étkezést biztosítunk! 

Hangszerbörze, kazetta és könyvátusítás, 
híres külföldi zenészek, 

toplista a zenekarokról, ajándékok!
Jelentkezési cím: Győri Johanna, 

1204 Budapest Ady 89. 
TelVfax/üzenet: 283-0148 

MOB: 06/20/390-110

A közeljövőben magyar nyelven is megjelenik
Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába 

(Einführung in die Pastoralpsychologie) 
című könyve.

A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül.
A könyv bolti ára 1980 Ft

Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a 
kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz. 

Előjegyzését a következő címre küldheti be:
ASTRA, 8601 Siófok, Pf. 117.

Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvétellel postázzuk.

■

Immár kétezer éve hirdettetik a 
Jézus Krisztusról szóló örömhír a vi
lágon. Mégis, mindig voltak és van
nak emberek, akik elutasítják, kö
zömbösek maradnak iránta. A for
dulat éve után sokan kerestek Bib
liát, vásárolták és olvasták, új arcok 
jelentek meg a templomokban, még
is a látványos megtérések sorozata 
elmaradt, nem gyarapodott lélekszá
múnk sem jelentősen. Többen kér
dezik, mi az oka ennek? Miért nem 
olyan nagy a termés, mint amit a be
fektetett munka után elvárna az em
ber? Mai igénk ezekre a kérdésekre 
kíván eligazítást adni nekünk, 

i Előzőleg a Magvető példázatát 
I mondja el Jézus az egybegyűlt soka

ságnak. (Mk 4,1-9) Ez a példázat az 
Isten igéjének sorsáról beszél, arról, 
ki hogyan fogadja be. Jézus maga ad
ja meg az elhangzottak értelmét (Mk 
4,13-20). Isten igéje a négyféle ige
hallgató közül csak az utolsó eseté
ben hoz termést, jelent valódi élet
változást. Ez a rossz hatásfok nyilván 
már igen korán elgondolkodtatta a 
keresztyéneket. Bennük is megfogal
mazódott a Jézus körül állók kérdé
se: Hogyan lehetséges, hogy ilyen ke- 
.~„en értik helyesen és fogadják be 
életükbe Jézus szavát?

A válasz talán még jobban meg
döbbenti a mai kor emberét, mint az 
akkoriakat, hiszen nem ezt szoktuk 
meg Jézustól: Nem mindenki érti 
mfeg Isten országa titkait, hanem 
csak az, akinek megadatott. A kívül- 
valókat az elhangzott tanítás még tá
volabb veti az országtól, hogy meg ne 
téljenek. Vannak, akiket Jézus szava 
tanítvánnyá formál, másokat ugyan
az taszít és ellenséggé tesz. Ez való
ság volt Jézus földi életében. Jézus 
tanítása mindenkire hatást gyako
rolt, senki nem maradhatott közöm
bösen. A következmény Jézus meg
feszítése lett.

Ma is hasonló történik minden 
igehirdetéskor. Vannak, akiket meg
ragad és átalakít Isten szava. Mások 
pedig bolondságnak tekintik az el
hangzottakat és nem kémek belőle. 
Mindez, úgy tűnik Jézus válaszából, 
mintha tőlünk független lenne, ami
ről nem is tehetünk. Valóban. Nem 
rajtunk múlik, akarunk-e hinni, Isten 
kegyelme az, ami megragad minket. 
A hit ajándék, nem a mi erőfeszíté
seink gyümölcse! Azonban ha csak 
ezt vennénk figyelembe, könnyű len
ne kibúvót keresni magunknak Isten 
mindenkit megszólító szeretete alól. 
Isten igazságos és mindenkinek fel
kínálja a megtérés lehetőségét, hi
szen Jézus mindenkiért meghajt, 
nemcsak a hívőkért. Ne feledjük el, 
hogy a magvető példázata szerint is 
az ige mindenhova hull, válogatás 
nélkül. Mégis nyilvánvaló, hogy a Jé

zushoz közel lévők, az őt keresők 
jobb eséllyel rendelkeznek, hogy he
lyesen értelmezzék azt. Míg a távol 
lévők, akik nem vették a fáradságot, 
hogy Jézushoz közelebb kerüljenek, 
igazából nem is érthetik, miről van 
szó.

Egyszerű fizikai példa segít a meg
értésben: Minél távolabb áll valaki a 
beszélőtől, annál kevésbé hallja. így 
van ez az Isten dolgaival is. Jézus a 
megértés kulcsa. Minél közelebb va
gyunk őhozzá, annál jobban érthet
jük Isten akaratát életünkre nézve. 
Jézuson keresztül válik vüágossá a 
Szentírás is. Másrészt minél inkább 
ellenállunk Jézusnak és őt megkerül
ve akarunk Istenhez eljutni, annál 
kevésbé lesz elérhető Isten országa, 
marad titok, és mi megmaradunk a 
bűneinkben és Isten ítélete alatt.

Nem elég tehát magunkban olvas
ni a Bibliát. Ahhoz, hogy az megnyíl
jon előttünk, szükség van magyará
zóra, eligazító vezérfonalra. Erre jött 
rá Luther Márton is, ezért a Szent
írásban mindenütt azt kereste: was 
Christum treibet, azaz ami Krisztus
hoz közelebb visz. Jézus tehát a 
Szentírás kulcsa. Hozzá kell közel 
kerülnünk ahhoz, hogy feltáruljon a 
titok szavairól és eljussunk az igaz Is
ten megismerésére. A hit hallásból 
van (Róm 10,17). Ezért tehát, aki 
hinni akar, annak el kell menni 
templomba és hallgatni Isten szavát, 
esélyt adni a Szentiéleknek, hogy 
megérinthesse őt. Aki soha nem 
megy templomba és nem keresi a Jé
zussal való közösséget, az ne csodál
kozzon, ha a távolban marad, kívül 
Isten országán.

Mások talán hallgatják az igét, de 
nem engedelmeskednek annak. Éle
tükön nem látszik meg Jézus közel
sége. Az ilyenek még önmagukat is 
becsapják, azt gondolva, hogy meg
tettek mindent. Isten őrizzen minket 
attól, hogy azok közé tartozzunk mi 
is, akikre Jézus ítélő szava vonatko
zik: akik azt gondolják magukról, 
hogy néznek, de nem látnak, halla
nak, de valójában semmit nem érte
nek, s ezért megmarad a bűnük.

Geröfi Gyuláné

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, köszönjük, hogy minden 

embert megtérésre hívsz. Kérünk, áldd 
meg ma is mindenütt a hangzó igét, 
hogy emberek tudjanak melletted dön
teni. Ámen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-töl 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz. 
Augusztus 24., szombat: Missziói kon
ferencia -  Piliscsaba.
Augusztus 25., vasárnap: „Élő víz- 
cseppek” -  igemeditációk.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. au gu sztu s 2S.

I. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Bodrog 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 7. Bozóky 
Éva- n. Modor! u. 6. de. fél 1 0 . Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II. Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, m  
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; 
Csillaghegy, m . Mátyás ldr. u. 31. de. 10- 
Óbuda, ü l. Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint 
László; Újpest, IV. Lebstück M. u. 36-38. de. 
10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Geröfi Gyuláné; de. 11. (útv.) Pintér Károly, 
du 6 . Pintér Károly; VD. Városligeti fasor 17. 
de. 11. Szirmai Zoltán; du. 6 . Szirmai Zoltán; 
VIII. ÜUöi út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIH. 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VIII. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VUI. Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Tűnés; 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 . 
Ihmásy Ihmás; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. 
de. 8 . (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; du. 6 . Solymár Gábor; XL 
Németvölgyi út 138. de. 9. Solymár Gábor; 
Budagyöngye, XH. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XD. Tarcsay 
V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; de. 1 1 . 
(úrv.) Bence Imre; du. fél 7. dr. Széchey Béla; 
xni. Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XHI. Frangepán u. 43. de. 8 . ifj. 
Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy Thmás; XIV. Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Thmásy Thmás; Pestújhely, XV. Templom 
tér de. 10. dr. Rafael József; Rákospalota, XV. 
Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere 11 
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. Marschaikó Gyula; Rákoscsaba, 
xvn. Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. 
Marschaikó Gyula; Rákosliget, XVII. Gőzön 
Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszentlőrinc, 
xvm. Kossuth tér 3. de. 10. Missura Tibor; 
Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 8 . (ref. tem
plom) de. háromnegyed 8 . Missura Tibor; 
Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, XIX. Hungária út 37. de. 8 . 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 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. Csepreghy András; Buda
örs, (ref. imaház) de. 9. Csepreghy András

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Balatonaliga: du. 6 ; Balatonalmádi: (Bajcsy- 
Zs. u. 25.) du. 4; Balatonfenyves: (ref. 
templom) du. 6 ; Balatonfoldván (Városháza 
házasságkötő terem) du. 2; Balatonszárszó: 
déli 12 (német) du. 3 (magyar); Balatonszemes: 
(Fő u. 34.) du. 2; Balatonszepezd: de. 9; Fo
nyód: (prot. templom) du. 4; Hévíz: de. 10; 
Keszthely: (ref. templom) de. fél 12; Kővágó
őrs: de. fél 12; Mencshely: de. 11; Nagyvázsony: 
du. 2; Révfülöp: de. 10; Siófok: de. fél 10 
(német), de. 11 (magyar); Szentantalfa: de. 10; 
Zánka: du. 6 . (német).

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 12. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Róm 11, 25-32; az igehirde
tés alapigéje: Mk 4,10-12.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán, augusz
tus 25-én, vasárnap de. 10.05 órakor a 
répcelaki evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Jánosa Attila lelkész.

„ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus 
műsort közvetít a TV1 augusztus 25- 
én, vasárnap 15.35-kor. Műsorában 
beszámolót láthatunk a váraljai 
Szélrózsa ifjúsági találkozóról.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán augusztus 26-án, hétfőn 
1330-kor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

HAZAI ESEMENYEK
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
augusztus 25-én, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban. 

Orgonái:
DÁVID ISTVÁN 

Műsor:
Brahms: Korálfeldolgozások 

Bach: Passacaglia

A pró h ird e tés

HÁZASSÁG
Férjhez adnám -  jelenleg Erdélyben élő 

28 éves elvált asszony lányomat 5 éves gye
rekkel, 164 cm magas, csinos, életvidám, 
energetikus, szakmával rendelkezik -  kora
beli férfihez. Jelige: „Őszirózsa”.

Evangélikus főiskolás lányok elfogadható 
áron lakást bérelnének. Ttlefon: 183-4241.

Dadust keresünk 4 hónapos kislányunk 
mellé, csecsemő ellátásban gyakorlott, türel
mes, kedves asszony személyében, egész 
napra. Telefon: 06 (20) 356-051.

LELKESZAVATASOK A DELI 
EGYHÁZKERÜLETBEN 

D. dr. Harmati Béla püspök 
augusztus 24-én, szombaton 

du. 3 órakor 
Smidéliusz Gábor és 

Sefcsik Zoltán 
végzett teológusokat 

a Budapest-zuglói templomban,
augusztus 24-én, du. 6 órakor 

Bátovszky Gábor végzett teológust 
a Budapest-cinkotai templomban,

augusztus 25-én, 
vasárnap du. 6 órakor 

Haga Éva végzett teológust 
a barcsi evangélikus templomban 

lelkésszé avatja.
A lelkészavatásokra érdeklődőket, 
barátokat, a gyülekezetek tagjait 

szeretettel váiják.

LAKÁS
Életjáradékos lakást vagy házat keresek a 

fővárosban, vagy környékén. Magas induló 
összeget fizetek és havi részletet. 06 (26) 
326-408.

A Börtönszolgálat imatémája: 
Imádkozzunk minden elfelejtett embe
rért, akik otthonuk magányában, a szo
ciális intézményekben, kórházakban, 
börtönökben vagy az utcán élnek csa
ládjuktól, rokonaiktól, barátaiktól, em
bertársaiktól mellőzve!

TV-RIPORT
Augusztus 27-én, kedden este 7 óra

kor a SZÍV TV csatornáján Az én 
esetem (különkiadás) címmel dr. Frenkl 
Róbert tanszékvezető egyetemi tanárral 
Szénási Tünde szerkesztő riporter be
szélget. Az adást augusztus 28-án, szer
dán du. 2 órakor megismétlik.

i l Q H A N N U S ,

A név, amely a 
földkerekség 70 

országában ismert

Digitális orgonáink választéka 
12, kategóriájában világelső 

hangszerrel bővült, melyek a 
18+8 bites technológia és a 4 év
százados orgonaépítési tapasz
talat találkozásából születtek.

A hagyományos megbízhatóság 
mellett ellenőrizhető hazai refe
renciákkal, egyedi szolgáltatás
okkal, új, kedvezményes fizetési 

feltételekkel várjuk érdeklődőink
et a holland Johannus Orgona- 

gyár magyarországi képviseletén: 
Speed-ex Kft.

1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1. 
Tel/Fax: 1180-786 vagy 1180-191

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntö mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS 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. 
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVAIHl LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
M ész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával; 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
msQ és nem adunk visszal
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

TIZENHARMADIK 
VASÁRNAP

___  q r s z a q

E V A N G É L IK U S
— H E T IL A P ARA: 35 FT

A hegyen épült város 
é s  a gyertyatartóba tett gyertya 

a nevelői példaadás jézusi parancsa

Bánk József

A TARTALOMBÓL—
AZ ANGYALFÖLDI EVANGÉLIKUS 

TEMPLOM

A BIBLIA ÉS A FOLKLÓR

KÁRPÁT-MEDENCEI MELANKÓLIA, VAGY 
HUNGAROPESSZIMIZMUS

Sopron, városháza: az iskola
tanácskozás színhelye

HOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL?

A Ttanoszciusz-kegyességben
Valóban lehet beszélni Tranosz- 

cius-kegyességről. Ez a szláv nyel
vű énekeskönyv, mely nevét szer
zőjétől, a lengyel származású cseh
szlovák evangélikus lelkésztől, Tra- 
novskytól (latinosán Tranoscius) 
nyerte, a délalföldi szlovák evan
gélikus gyülekezeteknek immár 
360 éve az egyetlen közkedvelt, 
megbecsült lelki forrása, amelyet 
magukkal hoztak a letelepedéskor 
előbbi lakóhelyükről. 60 évvel ez
előtt Vietórisz József magyar nyelv
re is átültette, de azt tudtommal 
csak Medgyesegyházán használták 
gyülekezeti énekeskönyvként.

Ezek az énekek élesztették a 
vallásos buzgalmat, fokozták az 
áhítatot, hiszen nemcsak vasár- és 
ünnepnap vették elő, hanem na
ponta reggel és este, étkezés előtt 
és után, örömben és bánatban, 
mert minden alkalommal találtak 
benne megfelelő éneket s nagy 
becsben volt a könyv az egész csa
lád előtt. A  legtöbb helyen több 
példány volt belőle, ezt ajándékoz
ták esküvőkön a fiataloknak, az el- 
rongyolódástól rézveretes kötések 
védték és sokan kívülről tudták a 
legtöbb énekét. Bár terjedelme 
idők során a háromszorosára nö
vekedett, megmaradt az eredeti 
bibliai közelségben, „annak igazsá
gát hirdeti, annak ismeretét felté
telezi, annak szövegét követi” -  ál
lapította meg Vietórisz 1935-ben.

Az ószövetség történetei és zsol
tárai, az újszövetség példázatai és 
hitbeli tapasztalatai s mindkettő
nek erkölcsi értékei Istenhez eme
lik a hivatását betölteni óhajtó em
ber lelkét.

Keletkezésére történelmi adott
ságaink adnak magyarázatot. A 
magyarországi evangélikus egyház 
kezdettől három nyelvű. A refor
máció tanítására -  érthetően -  el
sősorban az itt élő német’nemzeti
ségűek figyeltek fel, akik zömmel

az akkori felvidéki bányavárosok
ban és az erdélyi részeken éltek. 
A Felvidéken, tehát a mai Szlová
kiában a velük és körülöttük élő 
szlovák és magyar nyelvűek is ko
rán felismerték ennek értékeit. Az 
1545. évi erdődi zsinaton már az 
Ágostai Hitvallás alapjára helyez
kednek és 1549-ben Stöckel Lénárt 
bártfai tanító elkészíti ennek nyo
mán az Ötvárosi Hitvallást Lőcse, 
Bártfa, Epeijes, Kisszeben és Kas
sa számára. 1610-ben a zsolnai zsi
nat is elkötelezte magát az Ágostai 
Hitvallás mellett és megerősítette 
a wittenbergi agenda szerinti is
tentiszteleti rendet.

Ezt az evangélium alapján való 
kibontakozást akasztotta meg az 
1618-ban megindult háború. Ezt az 
ellenreformációs törekvések miatt 
a csehek robbantották ki, akik 
1620-ban a fehérhegyi csatában 
véglegesnek tűnő vereséget szen
vedtek. Száműzetések, üldözések 
napirenden vannak. így kényszerül 
vándorútra többször is Tfanovsky 
György cseh-morva lelkész és kerül 
végül a történelmi Magyarország
ra, előbb Árva várába, majd 1631- 
ben Liptószentmiklósra. itt Isten 
iránti hálából és a reábízott nép 
buzgó szolgálatából erősített a hit
ben és az evangéliumi tanításban, 
ahogy azt többek között a witten
bergi egyetem hallgatójaként is szí
vébe írta Isten Széntlelke.

A lutheri hit védelmére állította 
össze az énekeskönyvet, amely is
tentiszteleti célokat szolgált egyút
tal, helyettesítette a szertartás
könyvet (agendát), az istentisztelet 
rendje szerint csoportosította az 
énekeket. 414 éneket tartalmazott 
az első kiadás, abból 248 a lutheri 
irányú cseh énekek gyűjteménye, 
de azokon is javított, változtatott 
tartalmilag, ha ellenkeztek a tiszta 
bibliai tanítással. Luthertól 29 
éneket fordított le, más német

szerzőktől 32-t, latinból (óegyházi) 
8-at, maga is írt 90 önálló éne
ket, fordításokkal, átdolgozások
kal együtt 159 éneket szerzett.

Tartalmi szempontból Krisztus 
áll az összegyűjtött énekek közép
pontjában. „Bölcs és szerencsés lé
pés -  írja egyik méltatója Beblavy 
professzor - ,  hogy Ttanovsky a 
tiszta tanítást egyházi énekek for
májában adta elő, így azt eleink 
legkönnyebben felfoghatták, meg
szerették és megőrizték.

Az üldözések idején, a pietiz- 
mus és racionalizmus idején ennek 
a könyvnek az érdeme, hogy az azt 
használó nép megmaradt az evan
gélikus lutheri jellegnél és kevésbé 
hatottak a tiszta tanítást sorvasztó 
egyéni és világias gondolatok.

Ttanovsky meggyőződése volt, 
hogy az éneknek is hitvallásnak 
kell lennie: „ lé  vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia!” A  központ: a bűnös 
ember megigazulása Isten kegyel
méből a Jézus Krisztus érdeméért 
való hit által. Ebből fakad az üd
vösség bizonyossága, az öröm és a 
hála ezért a kegyelemért, ahogy 
azt Luther kifejezte a 476-os ének
ben (magyar könyvünkben 318-as) 
„Jer, örvendjühk keresztyének...” 
Valaki verses, énekes Bibliának ne
vezte ezt az énekeskönyvet.

Kiváló tankönyv ma is a keresz
tyén életfolytatásban, persze a szü
lők, nagyszülők hívő életpéldáján 
keresztül, akik maguk is használ
ják. A  családi kegyesség pótolha
tatlan forrása. Kifejezi a hitet, vi
gasztalja a szomorkodókat, re
ménységet ad az Istenben bízók
nak, erősíti a gyengéket.

„Kétszer imádkozik, aki énekel" -  
mondja a szerző az Előszóban. 
-  ,A  vallásos éneklés mennyei mun
ka, angyali munka, amely itt kezdő
dik és beteljesedik ott a mennyben, 
az örökkévalóságban. ”

Kovács Pál

GONDOLATOK AZ ISKOLAÉV KEZDETÉN
lyainak száma, szépen növekednek 
a falak az Aszódon épülő új gim
názium épületén. Bonyhádon el
készült az új kollégium. Tudomá
sul kell azonban vennünk azt is, 
hogy figyelembe véve gazdasági és 
ingatlankárpótlási helyzetünket, 
egy ideig további gyarapodásra 
nem sok a kilátásunk.

A meglévőket azonban tovább 
kell fejlesztenünk, elsősorban is 
minőségi szinten. Pedagógusaink 
jól tudják, hogy szakmai szinten 
„hol szorít a cipő”, mit kell javíta
ni, jobbítani. Itt elsősorban az ok
tatás feladatainak jobb elvégzésé
re, módszerbeli újításokra kell 
gondolnunk. Ezt bizonyára el is 
fogják végezni. De a minőségi fej
lesztésnek még jobban ki kell ter
jednie a nevelés területére!

Az egyházi iskola a nevelésben 
spirituális és erkölcsi értékeket kell, 
hogy felmutasson, közvetítsen. 
Meg kell néznünk, hogyan áll gim
náziumi hitoktatásunk ügye? Hete
dik éve varrnak gimnáziumaink és 
hitoktatunk állami középiskolák
ban is és még nem született meg 
egyetlen évfolyam számára sem 
stabil, „hivatalos” hittankönyv, 
amit kézbe adhatnánk. A spirituá
lis nevelésben segítséget adnak a 
nyári táborok is és ezt nem szabad 
lebecsülnünk. A váraljai Szélrózsa 
tábor értéke a nagy létszám mel
lett még az is volt, hogy az ország 
egész területéről, sőt határokon 

'  túlról is összehozta a fiatalokat. 
Mindezek mellett vagy ellenére 
még sokat kell tennünk a spiritua- 
litás erősítésében, hiszen valljuk 
azt, hogy az erkölcsi értékek sem

valósulhatnak meg -  csupán elmé
leti „értékek” maradnak -  spiritu
ális háttér nélkül. A  keresztyén 
ember élete -  akár fiatal, diák, 
akár felnőtt, hivatásában élő em
ber -  hitből való élet!

Jól ismerjük Eötvös Loránd 
meghatározását és sokat emleget
jük is: „Egy iskola értékét tanárai
nak személyisége adja meg.” En
nek alapján azonban nem csak a 
tanár egyéni, magas szintű tudo
mányos munkájára gondolunk, ha
nem arra is, milyen a tanár és diák
ja között a kapcsolat. A tanár-diák 
viszonyulásra igen találóan jegyez
te meg a pannonhalmi főapát egy 
soproni tanácskozáson: olyan kell 
legyen, mint a „Mester és tanítvá
nyainak” kapcsolata. Pásztori és 
pásztoroló. Á fegyelmezés kérdése 
is jobban megoldódik, ha az nem 
külső fenyítésekkel történik, ha
nem a belső diktálja.

Milyen ifjúságot nevelünk? Mi
lyen jövő nemzedék kerül ki majd 
egyházi iskoláinkból? Mi csak óha
jainkat tudjuk felvázolni, imádsá- 
gos kérésként Isten elé vinni a 
megoldást. Legyenek elkötelezett 
emberek, gondolkodó fők, felelős 
emberek, bárhova állítja őket Is
ten életükben. Legyen stabil világ
nézetük és annak alapján stabil 
magatartásuk. Legyenek jó ma
gyarok és legyen nemzettudatuk, 
találják meg identitásukat.

Sok ez? vagy kevés? Nem tu
dom. Csak azt, hogy az új tanév új 
lendületű kezdésénél ezek megva
lósulásáért kell könyörögnünk, és 
mindent megtennünk.

Tóth-Szöllős Mihály

Ezeréves a magyar iskolázás

Szeptember elején nagyobb fi
gyelemmel fordulunk az iskoláink 
felé. Korábban ilyenkor a gyüleke
zeti munka indítására gondoltunk, 
a nyári pihenések után az intenzí
vebb programok, szolgálatok ter
vezésére. A  rendszerváltás óta 
azonban szeptemberi dolgaink kö
zé az iskolák gondja is feliratko
zott.

Ebben a tanévben ismét adha
tunk hírt gyarapodásról. Oroshá
zán a gyülekezet teljesen birtokba 
vette általános iskoláját. Sopron
ban általános iskolával és második 
középiskolával — gimnázium és 
egészségügyi szakközépiskolával -  
gyarapodott iskoláink száma, és 
Nyíregyházán is indul az általános 
iskolai oktatás. A  többi helyen is 
erősödés, izmosodás mutatkozik: 
kiépül a győri gimnázium osztá

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

A  t i t o k a r c ú  i f j ú s á g
(Kepler és tanítványa -  

Meditációk Farkas András 
Tíagédia-illusztrációjához)

Mester és tanítvány!
Hosszan nézem.
Bár így állana mestere előtt 
minden tanítvány!
Ilyen szavára szomjasan, 
tettre és indulásra készen!

S ez a tanítvány az ifjúság! 
Előttünk áll 
izmosán, ruganyosán,

tettrekészen,
mint aki győzni indul s győzni

fog.
De arcát nem látni ezen a

képen...
mert ezer arca van, 
s mindegyik ismeretlen.
Az ifjúság: titok!

Vagy azért nem látni az arcát, 
hogy lássunk benne mai arcokat, 
amint kérdőn mai Keplerek

szemébe néznek? 
Hónuk alatt a tegnap

tudománya.
És előttük?
Holnapjukban talán
csak Madách eszkimója didereg!
Mit feleltek nekik,
mit felelhettek, mai Keplerek?!

Titokarcú, ezerkérdésű, 
orgonalelkű ifjúság!
Sorakoznak lelkében a sípok, 
Mesterkézre vár!
S ha mesterkézre talál, zengni

fog!
Szeretetről, életről, békességről! 
Végetér minden disszonancia, 
ha új éneket játszik rajta 
érte átszegezett kezével 
Isten Fia!

1988

Tudományos tanácskozást tar
tott a Magyarok Világszövetsége 
Veszprém megyei szervezetének 
rendezésében, a Sopron Városi 
Önkormányzat és dr. Gimesi Sza
bolcs polgármester fővédnöksége 
mellett a fenti címmel, a Városhá
za dísztermében. Az előző napok
ban hasonló tanácskozás volt Pá
pán is. Az MVSZ megyei elnöke, 
Kövy Zsolt ny. igazgató és dr. 
Lampért Gyula líceumi igazgató 
vezették a programot.

Az előadásokban a három törté
nelmi keresztyén egyház iskola
ügyét mérték fel. Dr. Várszegi 
Asztrik pannonhalmi főapát szólt a 
katolikus iskolákról, a Pannonhal
mához kötődő ezeréves évforduló 
jogán. Az egyházi iskolák modell
jének meghatározását két szóban 
foglalta össze: a személyekre né
zünk!

Evangélikus középiskoláink sze
repét elemezte a történelmi Ma
gyarországon dr. Fabiny Tibor pro
fesszor, megállapítva, hogy a lu
theri reformáció Melanchthon el
ve alapján mindig azt tartotta, 
hogy „alapos klasszikus műveltség 
kell” az életben, hivatásban való 
megállásra és ezt történelmünk 
evangélikus nagyjai igazolták is. 
Dr. Barcza József kutató professzor 
a református kollégiumok szelle
miségéről szólt, kiemelve, hogy 
azokban a közös protestáns örök
séget mindig ápolták és a magyar 
sorskérdésekre választ adtak diák
jaiknak.

Az egyházi iskolák szerepét a 
nemzeti oktatásban dr. Szíj Rezső 
egyetemi tanár mutatta be. A 
hangsúlyos az egyházi iskolákban

(Folytatás a 3. oldalon)
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TANÚIM LESZTEK

Wald Péter
Ismered a mondást: „vizet prédikál és bort iszik”? Saj

nos, a középkor keresztyén egyházának egy jó részére is 
igaz volt ez a megállapítás. Míg azt hirdették a szegény
ségbe süllyedt embereknek, hogy tűrjék türelmesen sor
sukat, az egyház „uralkodói” sorra építették a palotákat 
és pompás katedrálisokat. Ezért aztán egyre több bírálat 
érte az egyházat. Ezek közé a bírálók közé tartozott a 
francia Wald Péter is. Wald Lyon városában élő kereske
dő volt. Nagyon érdekelte a Szentírás, de mivel csak latin 
nyelven volt számára elérhető, ő pedig nem tudott lati
nul, ezért megkérte két pap barátját, fordítsanak le neki 
részeket a Bibliából. Nagy örömmel olvasgatta az evan
géliumi történeteket. Különösen is a gazdag ifjúról szóló 
történet ragadta meg. Megdöbbentette, hogy az ifjú kép
telen volt Jézus kedvéért megválni földi kincseitől. „Ve
lem ez nem fog  megtörténni!" -  gondolhatta magában 
Wald Péter, és 1170 körül eladta és a szegények közt szét
osztotta minden vagyonát. Ettől kezdve mint vándorpré
dikátor kezdte hirdetni a Jézusról szóló evangéliumot.

Példáját sokan követték. A nép körében nagy tisztelet
re és megbecsülésre tett szert, hisz nemcsak beszélt az ál
dozatkész szeretetről, de úgy is élt. Az egyházi vezetők vi
szont üldözni kezdték Waldot és követőit. Féltek attól, 
hogy őszinte fellépésükkel sokakat elfordítanak majd az 
egyház általuk képviselt tanításától.

De a mozgalmat nem tudták megállítani. Wald Péter 
követői sorra jelentek meg Európa különböző országai
ban, Spanyolországtól Német- és Csehországon át Ma
gyarországig. A történelemkönyvek valdenseknek nevezik 
őket. Mint szegény vándorprédikátorok hirdették az igét 
az egyszerű embereknek, tanúskodva Jézus Krisztusról.

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK 
-  SKANDINÁVIÁBÓL

~ Andersen, a nagy dán író beszéli él, hogy egyszer gaz
dag családok gyermekei voltak együtt uzsonnán. Itt sor
ban elkezdtek dicsekedni. Az egyik azzal dicsekedett, 
hogy az ő apjának milyen előkelő hangzású neve van. 
A másik azzal, hogy az ő apjának mennyi pénze van. 
A harmadik pedig azzal, hogy az ő apja könyveket ír.

Az uzsonnakészítésben segédkezett a konyhán egy sze
gény asszony, akinek a kisfia szegényes ruhában nem me
hetett be a gazdag gyerekek közé, csak messziről hallgat
ta a többieket. A  neve nagyon közönséges volt, napszá
mos anyjának nem volt egy felesleges fillére sem, apja 
nem írt könyveket. Mégis, hogy mi lett a többi gyerekből, 
azt senki sem tudja ma már. De hogy abból a gyermekből 
ki lett, azt széles e világon tudják. O Thorvaldsen, a híres 
dán szobrász.

Ibsberg Hagbard nyomán

Messze keleten élt egy hatalmas kalifa. Ellenségeit 
mind legyőzte, barátait mind boldoggá tette. Sokan sze
rették, de sokan gyűlölték is. Egyszer fáradságos és ve
szedelmes útra küldte fiait. Búcsúzáskor mindegyiknek 
egy-egy pajzsot adott, melynek külső oldalán ezüst betű
vel ez állt: „Én a nagy kalifa fia vagyok!” -  Belül ugyanez 
volt, de arany betűkkel. „Ezek a pajzsok, ha jól használ
játok, szerencsésen visszavezetnek benneteket az én or
szágomba, a ti hazátokba. A  kívül olvasható felirat sok 
embert arra indít, hogy mindent megadjon nektek, amire 
szükségetek lesz. Sok ellenséget viszont megfutamít. De 
mégis az aranybetűs felirat a fontosabb. Az fog figyel
meztetni benneteket arra, hogy kik vagytok, és az én sze- 
retetemre, amely megerősít benneteket a fáradságban és 
veszélyben.” -  Ezzel indította útnak fiait a nagy kalifa. 
Minden úgy történt, ahogy megmondta.

Bergström Anna nyomán

H um orzsák
A  katolikus temp

lom sekrestyése ép
pen a templomot ta
karítva tesz-vesz, 
am ikor bejön a lóku- 
pec és megáll Szent 
Antal szobra előtt:

-D rága Szent A n- 
talkám, ha segítesz el
adni ezt a vak lovat, 
meghálálom. De ha 
nem sikerül, összetö
röm a szobrodat.

Meghallja ezt a 
sekrestyés és megijed 
E z az őrült képes 
tényleg összetörni ezt a szép nagy szobrot. G ondol egyet, és 
kicseréli egy kis jelentéktelen szoborra.

Néhány nap múlva a kupec dühösen fújtatva ront be a 
templomba. Megdöbbenve áll meg a kis szobor előtt, aztán 
odaszól:

-  Eredj, Tóni, küldd ki apádat! Számadásom van vele!
*  • > • • * . -

Karcsi kivételesen későig fennmaradhatott. Lefekvéskor 
édesanyja figyelmezteti:

-  A z esti imádságról ilyen későn sem szabad megfeled
kezned!

Karcsi csodálkozik:
-  Szerinted ilyenkor még ébren vannak a mennyben?

*

Felirat egy maratoni fu tó  trikójának hátáról
-  „Add Uram, hogy legyen valaki mögöttem is, aki ezt a 

feliratot elolvassa. ”

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

a t a l q k n a k  

ILYEN VOLT A SZÉLRÓZSA (2.)

Utazik a nagytarcsai harang

A harangláb és a táborlakók, köztük a legfiatalabb résztvevő

A  váraljai ifjúsági tábor bejáratánál a rendezvény kezdetekor 
helyet kapott egy impozáns harangláb. Magát az ácsszerkezetet 
a nagymányoki Klem Adám készítette fenyőfából, a majosi 
Kontár György grafikus tervei alapján. A  vörösréz kupola a 
szintén mányoki Göltz András, míg a kovácsoltvas kereszt a 
bonyhádi Tóth József munkáját dicséri.

Őcsai Zoltántól, a Szélrózsa házigazdájától megkérdeztük, 
m i lesz a sorsa a haranglábnak a találkozó befejezése után. A  
váraljai lelkész sajnálkozva mondta, hogy a harang a nagytar
csai gyülekezeté, így az „hazautazik” a hétvégén. A  harangláb 
jövője még nem biztos. Vagy a váraljai táborban marad, vagy 
elszállítják egy olyan helyszínre, ahol evangélikus ifjúsági tábo
rokat szoktak rendezni

Amennyiben a Szélrózsát a szervezőgárda terveihez híven né
hány évente hagyományosan megrendezi talán érdemesebb 
lenne a helyszínen hagyni a többemberes emelést igénylő szer
kezetet

Jónás ismét sikert aratott

o

Ten Singgel, Európán át
A táborban angol és német szavakra is felfigyelhettek a 

résztvevők, ugyanis az Euroteam képviseletében nyolc fiatal 
érkezett a rendezvényre Norvégia, Dánia, Németország, 
Szlovákia, Svájc, Amerika, Finnország és Oroszország ber-

_ Azt szeretnénk bebizonyítani a fiataloknak, hogy ke
vés hangszerrel is lehet színvonalas zenei, drámai előadást 
produkálni. Koncerteket adunk, felkeresünk helyi Tfen 
Sing csoportokat, egyházi ifjúsági köröket. Innen például 
Ukrajnába utazunk tovább, ahol még nem ismerik a Tfen

'^Evangélikus táborban mutatkoztatok most be. Hitéleti - 
feladatotok is van?

-  Tulajdonképpen csapatunk nem egy adott egyházhoz 
tartozik. Sőt, az sem kizáró ok, ha valaki nem vallásos. 
A team kitalálói és vezetői azonban valamennyien kereszté- 
nyek.

-  Hogy érzitek magatokat Váralján?
-  Ez az első alkalom, hogy ilyen nagyszámú közönség 

előtt szereplünk. Itt is kevesen ismerik még a Tfen Singet, de
irprrWnp.lc ró la  bennünket, és a válaszunkat hallva.

Gryllus alkotott
Gryllus Dániel zeneszerző, előadóművész elejétől a vé

géig a helyszínen követte a találkozó eseményeit. Ócsai Zol
tán házigazda felvetette, hogy jó lenne egy saját kis szerze
ményt komponálni a Szélrózsa számára. Az ötletadó szöveg
választása Ady Endre: Az Isten-kereső lárma című versére 
esett. És Gryllus Dániel az esti megbeszélést követően reg
gelre előállt a kész dallammal, amelyet az aznap érkező test
vére, Vilmos is csak a helyszínen ismert meg. Tíz perc múl
va előadták a közönségnek a dalt.

Mozgásban sem volt hiány
Sportversenyekben sem volt hiány Váralján, becslések 

szerint háromszáz fiatalt sikerült aktívan megmozdítani a 
programokkal. És akkor még nem is beszéltünk a szurkoló- 
táborról, sem a négyszáz főt megmozgató szabadtéri tánc
házról!

Az első helyért játszott futballmérkőzést a Security csapa
ta nyerte a Cine Roma bandájával szemben. A győztesek 
egyébként nem mások voltak, mint az ifjúsági tábor rendjé
re és értékeire vigyázó biztonsági őrök.

A kosárlabda-bajnokság döntőjét a bonyhádi fiatalok csa
pata nyerte a budahegyvidékiek ellen. A  röplabdapályán is
mét a bonyhádiak győzedelmeskedtek, ezúttal a Security 
csapata az előkelő második helyre szorult. A  négy nap folya
mán egyébként még tájfutásban és súlyemelésben is rendez
tek erőpróbákat.

A  Jónás és Jézus című rockoratórium anyaga két éve jelent 
meg hangkazettán. A z egyik alkotót, Smidéliusz Gábort kérdez
tük a kezdetekről

- A  Magyarország Evangélikus Ifjúsági Szövetség évről évre 
megrendezte a nyári gitártáborát. Néhány résztvevő között ba
ráti szálak szövődtek, és 1992-ben elhatároztuk, hogy ezentúl 
évente két ilyen összejövetelre van szükségünk M i azelőtt egy 
teológus passióval jártuk a gyülekezetei, Őcsai Zolinak -  jelen
leg Váralja lelkésze -  pedig létezett egy Jónás oratóriuma. E zt a 
két művet elegyítettük adtunk neki egy új koncepciót, így jö tt 
létre a Jónás és Jézus.

-  Hányadik előadását ünnepli a rockoratórium a Szélrózsa 
keretében?

-  Immár a huszadik fellépésünk lesz a Jónás és Jézussal. El
ső alkalommal is itt mutattuk be Váralján, egy mozgássérült tá
bor lakóinak Terveink szerint a mostani fellépésünk alkalmával 
adjuk elő utoljára a zenemüvet. A zt azonban jó  volt látni, hogy 
a gitártáborosok közül még a nehezen aktivizálható fiatalok is 
első szóra jöttek a fellépésekre közreműködni, és a közönség is 
mindig azt éreztette velünk hogy nem hiába dolgoztunk Fontos 
témáról szól ez a rockoratórium, és a fiatalok nyelvén írtuk meg 
ezért tud óriási hatást elérni

A kanna és a szájbőgő sikere
Az evangélikus találkozó egyik érdekes színfoltja volt a 

Cine Roma együttes fellépése. Öt budapesti fiatalember ül 
velem szemben, akiket többször is visszatapsolt a lelkes kö
zönség.

-  Fél éve dolgozunk együtt. Autentikus roma folklórt 
adunk elő, elsősorban Kalyi Jag- és Andro Drom-zeneszá- 
mokat. Emellett saját szerzeményeink száma is fokozatosan 
gyarapodik. Spanyol gitár, kanál, kanna, szájbőgő és tambu- 
ra egyaránt megszólal zeneszámainkban.

-  Tulajdonképpen hogyan kerültetek ide a Szélrózsa találko
zóra, és hogy érzitek itt magatokat?

-  Régebben részt vettünk a Magyarországi Evangélikus 
Ifjúsági Szövetség nevelőotthonosoknak rendezett táborai
ban, itt ismerkedtünk meg pár olyan emberrel, akik a jelen
legi találkozó szervezői között vannak. Ők hívtak meg ben
nünket erre a pár napra. Jó itt lenni, örülnek nekünk, szere
tik a zenénket, nem utasítják el azt.

A színes tudósításokat Máté Réka 
bonyhádi újságírónőtől kaptuk.

HOGYAN SZÓLALT M EG A KERESZTYÉNSÉG A ZENÉBEN

A  m a g y a r o r s z á g i  e v a n g é l i k u s  e g y h á z z e n e  á t t e k i n t é s e  ( 2 . )

Ti Miután előző számunkban a liturgikus- és gyülekeze- 
1V1 ti éneklés legfontosabb állomásait számba vettük, 
ejtsünk szót arról a kórus- és orgonamuzsikáról, mely 
Magyarország evangélikus templomaiban felcsendült. 
Előre kell bocsátani, hogy ez a leginkább szerteágazó, 
legtöbb helyi specialitást felmutató terület, s ráadásul 
ehhez a témához áll a legkevesebb adat rendelkezésünk
re, hisz a zenetörténeti kutatás közelmúltbeli és jelenlegi 
feladata, ennek a területnek részletes, feltérképezése.

Nem problémamentes a számadás más szempontból 
sem. Mint ahogyan D o b s z  a y  L á s z l ó  épp 
Magyar Zenetörténetében rámutat, az igényes műzene 
talán minden más művészeti ágnál érzékenyebb a külső 
körülményekre. Ahhoz, hogy hosszú időn keresztül ma
gas színvonalú és stabil zenekultúrát és előadókat talál
junk egy országban, jól működő, a muzsikát nem elha
nyagoló iskolák, nyugalmas közállapotok, jó  és rendsze
resen karbantartott hangszerek, és nem utolsósorban 
anyagi biztonság szükséges. S ebből a szempontból Ma
gyarország története nem kényeztette -  s kényezteti - e l  a 
zenét szeretőket és művelőket. Gondoljunk csak arra, 
hogy éppen reformáció korában pusztít hazánkban a tö
rök: a protestánsok számára sok megpróbáltatást hozott 
a Habsburg-uralom is -, hogy csak az elmúlt századok 
próbás időszakai közül idézzünk S ezek ellenére azt ta
pasztalhatjuk, a muzsika úgy keres életteret a maga szá
mara, mint a sziklán növő növény, mely a legkisebb fény 
és víz hatására kivirágzik A törökkori Magyarországon 
az Európával való kapcsolat letéteményesei az észak
magyarországi és erdélyi városok lehettek Abban, hogy 
Sopron, Lőcse, Bártfa vagy Brassó városában a város 
által fizetett orgonistáról, karnagyról tudunk a lutheri 
istentisztelet-teológia gyakorlatba ültetését láthatjuk 
A Rauch, Wohlmuth, Croner vezetéknevek külföldi 
származásra utalnak de gondoljuk meg, ez az az idő
szak mikor — a török pusztítás és a betelepítések miatt — 
Magyarországon a magyarság elveszti abszolút többsé
gét. S a német származású szerzők egyben biztosítják a 
német zenével való eleven kapcsolatot. Érdekes példa 
erre a Moson megyei Strattner György, aki később épp

Németország területén lett jelentékeny zeneszerző, s kan
tátái J. S. Bachra is hatással voltak A  Buda visszafog
lalása utáni évtizedekből a katolikus egyházzenében két 
kiemelkedő mestert kell megemlítenünk az ország újjá
építésében jelentékenyen szerepet vállaló E s t e r h á z y  
Pál  nádort, és a győri székesegyházban működő 
I s t v á n f f y  B e n e d e k e t ,  de tudunk arról is, hogy a 
nagyobb evangélikus templomokban a zeneszerzőként is 
alkotó karnagyok mellett fizetett ének- és zenekarok mű
ködnek A  sok száz kottát rejtő kottatárakban a kortárs 
európai zene mellett ott vannak a helyi szerzők művei is. 
(Ezek alapos vizsgálata és bemutatása lehet, hogy meg
lepetéseket tartogat.) így virágzott fe l az országgyűlés vá
rosának Pozsonynak zenei élete, ahol K  u s s e r 
J á n o s  irányította az evangélikus egyházzenét. En
nek az irodalomnak az életterét az evangélikus istentisz
teletjelentette, hallgatói a 17. században olyan evangéli
kus iskolákba jártak ahová az idegenből érkezők közül 
csak a zenéhez értőket vették fel, ahol a tehetséges diá
kokat az iskola pénzén képeztették tovább. Ezt a virág
zásnak induló, széles körű egyházzenei életet a 18. szá
zadi racionalista szellemű korlátozó intézkedések törték 
meg. Ebben is követtük Európát. Elég csak Bach szen
vedélyes hangú levelére utalni, melyet a lipcsei Tamás
iskola vezetésének írt „a zenei állapotok romlásáról”. S 
ha az „ötödik evangélista” neve előkerült, említsük meg 
két magyar tanítványát: Schimert Pétert, aki Szeben és 
Francisit, alá Besztercebánya templomi zeneéletét gaz
dagította. Összességében azonban a következő száz egy
néhány év nem az egyházzene virágkora. Sem az egyhá
zi iskolák puritán szellemű korlátozásai, sem a zenei íz
lés érzelmesség felé tolódása nem kedvezett a szent zené
nek Ez a kor felejti el Bach műveit is. De ezekben az 
években is valós értéket képvisel a kántor-tanítók hűsé

ges munkája, mellyel az iskola és a templom egységében 
közvetítették az ének-zene szeretetét. Századunk első év
tizedeiben az érdeklődés szinte egy időben ébred fel a ré
gi liturgikus értékek és a B a c h -müvek iránt. Ezek je-

XVI11. századi orgona a pilisi templomban

le S c h u l e k  T i b o r ,  S u l y o k  I m r e  
és B o t t a I s t v á n  kutatásai a régi magyar li
turgikus- és énekirodalom területén, Z a l á n f y  
A l a d á r  tanári és orgonista munkássága a Zene- 
akadémián és a Deák téri templomban, a
L u t h e r á n i a  ma több, mint 90 éves hagyomá
nya, mellyel a legnehezebb időkben is ápolta -  mégpedig 
kiváló színvonalon — Bach és az evangélikus egyházzene 
más szerzőinek mestermüveit, G á r d o n y i
Z o l t á n  és a nyomába lépők művészete, mellyel a 
régi protestáns dallamokat „visszaadták” a m űzenének 
A  sort sokáig lehetne folytatni. Mégis rekesszük itt be a 
történeti vizsgálódást.

Végezetül próbáljuk összefoglalni, miről beszélnek az 
évszázadok Beszélnek az egyházi zene három alapvető 
megnyilvánulási területéről: a liturgikus énekről, a gyü
lekezeti énekről és az iin. műzenéről. E  háromnak meg
van a maga sajátos szerepe az evangélikus istentisztele
ten. Magyar történelmünk során -  különböző súllyal -  
mindhárom utat talált az evangélikus gyakorlatba. S ha 
sziklás talajnak is bizonyult a hazai történelem, s néha 
mesterségesen is visszaszorították lehetőség szerint vi
rágzásnak indult a szent zene ügye. Mindez persze nem 
magától történt, hanem az értékért hozott áldozat árán. 
Ez az az áldozat, melyet nekünk is meg kell hozni ma is 
-  nemcsak pénzben, de időben, fáradságban, odafigye
lésben, kitartásban ha nem akarunk elődeinkhez mél
tatlannak bizonyulni:

De beszél még valamiről ez a történet, s ezt nemcsak 
nekünk evangélikusoknak kell meghallani. Ma, amikor 
keresztyén felekezetek az egymást összekötő kapcsokat 
keresik tudhatjuk hogy a műzenében megvalósuló öku- 
menén túl -  p l „evangélikus B a c h ”, „katolikus 
Li s z t , „református G o u d i m e l” -  éppen a 
magyar gyülekezeti énekanyagunknak van egy közös 
rttagja, mely a reformáció előtt, majd egy évszázadig utá
na is közös kincsünk volt, s melyet többé-kevésbé ma is 
használunk Csak éppen tudatosabban, bátrabban le
hetne vele élni és nagyon vigyázni erre a közös kincsre.

Finta Gergely
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Testvérgyülekezet látogatása Bad Wimpfenben

Története
Az angyalföldi evangélikus 

templomépítés terve egybekapcso
lódik a pesti evangélikus egyház 
1919-ben Rimár Jenő vallástanító
lelkésznek adott megbízásával, a 
háborúban szétszórt hívek egybe
gyűjtésére, szervezésére. 32 éven 
át ő tartotta a Váci úti, később a 
Tömöri úti iskolákban, majd a Vá
ci úton bérelt imateremben az is
tentiszteleteket. Munkájában segí

tette az Angyalföldi Luther Szövet
ség megalakulása. 1923-ban indult 
me8 a gyűjtés a templom építésé
re, 1924-től a Szövetség szervezésé
ben. 1934-ben a liturgikus isten
tiszteletek bevezetéséhez elmoz
dítható oltárt építettek s 1935-től a 
fejlődő gyülekezeti élet szükséges
sé tette, hogy nagyobb helyiségbe 
költözzenek. ‘

A templomépítési pályázatot a 
Pesti Evangélikus Egyház 1936 ka
rácsonyán írta ki. Sándy Gyula, 
legtöbb (különösen pestkörnyéki 
evangélikus templom) építője ter
vét fogadták el.

Sok nehézség leküzdése után 
1937 június 27-én 1300 résztvevő
vel ünnepelték az alapkőletételt, 
Kemény Lajos esperes szolgálatá
val. A templomot 1938 október 
30-án Raffay Sándor püspök avat
ta fel.

A II. világháborúban a szom
szédban levő égő fegyvergyár 
miatt Budapest egyik legnagyobb 
tüze itt tombolt. Az épületet szá
mos belövés, tetőzetét 10 légiakna 
rongálta meg, harangját szétlőtték. 
1946-ban beüvegezték az alagsort 
és 4 templomablakot. Megindult a 
gyűjtés új harangra, ami 1947-re

készült el. Az 1948-as, 10 éves ju
bileumra a templom csaknem egé
szen megújult. A 26 éven át pótol
hatatlan tevékenységet kifejtő Lu
ther Szövetséget 1949-ben polgár- 
mesteri rendelet megszűntette. Az 
utolsó háborús sérüléseket 1950- 
ben sikerült kijavítani.

Leírás
A templom téglalap alaprajzú, 

homlokzata háromszögű timpa
nonnal zárul. Ez, és a párkányzat 
is díszítetlen, sima. Bejáratánál két 
monumentális, egyszerű dór osz
lop. Fölöttük architrávon párkány 
nyugszik. A torony az épület olda
lán emelkedik. Az előtér falán a 
bejárat baloldalán Petz Lajos em
lékére emelt márványtábla lát
ható.

A templombelső egyszerű, 
egyetlen díszítése az ablakokat kö
rülvevő íveken ismétlődő görög 
kereszt-motívum. Az oltárkép, A z 
emmausi tanítványok, az asztaluk
nál ülő, kenyeret törő Jézust ábrá
zolja. Raksányi Dezső alkotása.

Az olasz gyártmányú elektro
mos orgona rendszeres hangverse
nyek főszereplője.

Kovács Mária

Az elmúlt évtizedekben hazai 
gyülekezeteink a határon túl ke
restek testvérgyülekezetet, de egy
re inkább éled a vágy hazai gyüle
kezetek között is testvérre találni.

A soproni gyülekezet a finn • 
Seinäjoki mellett a német Bad 
Wimpfenben szőtt hittestvéri szála
kat. Ennek gyökerei visszanyúlnak 
az 1946. évre, amikor a soproni 
gyülekezet kétharmadát kitelepí
tették, kényszerítették hazájuk, vá
rosuk, otthonuk, templomuk és 
gyülekezetük elhagyására. Bad 
Wimpfenbe és környékére kerül
tek a legtöbben, így érthető, hogy 
amikor a kapcsolat legalizálására 
lehetőség nyílott, a két gyülekezet 
nyújtott testvéri kezet egymásnak, 
megelőzve a két város közötti kap
csolat felvételét. Tettük ezt abban 
a bizonyosságban, hogy a rokoni, a 
vérszerinti szálak jó alapot adnak, 
melyek egykor a soproni közössé
get erősítették városban és gyüle
kezetben.

Ezek a kapcsolatok, mint párhu
zamos sínpárak húzódtak a váro
sok és gyülekezetek között. Mind
egyik érthető módon külön szerve
zett találkozókat, egyszer Sopron
ban, máskor Bad Wimpfenben, de 
a gyújtópont a testvéri szálak erő
sítésére legtöbbször a templomi is
tentisztelet volt, ahol nemcsak az

Ezeréves a magyar iskolázás TANULM ÁNYI V E R SE N Y E K
(Folytatás az 1. oldalról) 

az anyanyelv védelme, a nemzeti 
kultúra oktatása és érvényesítése, 
valamint az állampolgári köte
lességre nevelés volt. Dr. Ladányi 
Sándor református teológiai pro
fesszor a peregrinációról -  magyar 
diákok külföldön -  adott ismerte
tést. A  külföldi tanulás a diákokat 
helytállásra képesítette és haza
jőve jelentős tényezői lettek a 
társadalomnak. Végül az iskola és 
a társadalom kölcsönhatásáról be
szélt dr. Paczolay Gyula egyetemi 
tanár. Az egyházi iskolákban vég
zettek hatása megmutatkozott 
mindenkor társadalmunkban, nem 
csupán az iskolák vonzáskörzeté
ben, de mindenütt, ahová mint ér
telmiségiek eljutottak. A  társa
dalomra mindenkor erős hatást 
gyakoroltak tanáregyéniségek. 
Ugyanakkor a társadalom is ha
tott, kapcsolódott az egyházi isko
lákhoz (adományok, alapítványok 
stb.).

A  tanácskozáson részt vevő 
mintegy 50-60 meghívott hallgató 
nagy érdeklődéssel figyelte dr. 
Lampérth Gyula igazgató ismerte
tését a soproni líceumunk múltjá
ról, mai életéről, hagyományok 
ápolásáról. Mindenkor vallották, 
hogy a szellemi nevelés mellett az

érzelmi nevelés is fontos tényezője 
az egyházi iskolák tevékenységé
nek, és ma is erős e kettő mellett 
a spirituális nevelés a líceumban.

Üdítő, frissítő volt a programba 
iktatott vers és énekszó. Hanzséros 
Agnes c. főtanácsos Füst Milán- 
verssel nyitotta meg a tanácsko
zást, dr. Bakkné Orbán Júlia Illyés 
Gyula versét szavalta és a rádióból 
is ismert Budai Róna népdalokat 
adott elő, sőt megénekeltette a 
hallgatóságot is.

Kövy Zsolt -  aki a pápai és sop
roni tanácskozást összefogta -, 
eredményesnek és a jövőre muta
tónak nevezte az iskolák ügyében 
folytatott tanácskozást, remélve, 
hogy az iskolák ezen a szinten is 
bizonyítani tudják ökumenikus hi
vatásukat.

Kissé megkésve, de a most beérke
zett jelentések alapján közöljük evan
gélikus gimnazistáink tanulmányi 
versenyeken -  a múlt tanévben -  elért

eredményeit. Helyszűke miatt csak az 
első tíz helyen végzetteket tudjuk fel
sorolni. Zárójelben a nevek mellett a 
gjmnázium nevét találhatjuk

FELHÍVÁS
ÚTMUTATÓ 1997. 
és EVANGÉLIKUS 

NAPTÁR 1997. 
kiadványainkat 

1996. szeptember 25-ig kér
jük  előjegyeztetni. 

Sajtóosztály

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV): Biológia 8. he
lyezett: Antal Katalin VQI/b. (Fasor)

Arany Dániel matematika verseny: Szabó Gábor Vl/a a 9. helyen 
(Bonyhád), Hartmann Miklós Vl/a a 10. helyen végzett. (Bonyhád)

Arany János irodalmi verseny: Dóczi Noémi Vl/a (Fasor), aranydip
loma.

Németh László Középiskolai Irodalmi pályázat: Karvai Orsolya VÜI/c 
(Fasor), 1. díj.

Magyar-Francia szellemi kapcsolatok ápolása pályázat: Tássy M árta 
VH/a (Fasor), fődíj.

Országos Japán nyelvi verseny: Lestyán Anita VÜI/c (Fasor), 2. helye
zett.

Vörösmarty Versmondo verseny; Philipp Nóra V/b 1. helyezett.
: Nemes Tihamér Orszagós Középiskolái Számítástechnikai Vefsenyen 

Hartmann Miklós Vl/a (Bonyhád), 10. helyezett.
Szilárd Leó fizikaversenyen csapatkategóriában 3. helyen végeztek. 

(Tagok: Madarász József III/c, Székely László III/c, Ivanova Enikő IV/c 
és Madarász Imre IV/c (Bonyhád).

Kenguru nemzetközi matematikaverseny: Stoll László m /c  (Bony
hád) 3. helyezett.

Öveges József Emlékverseny: Csapat a 9. helyen végzett. (Tagok: 
Tiiboly László Vl/a, Somogyi Gábor Vl/a, Hartmann Miklós Vl/a, Szabó 
Gábor Vl/a (Bonyhád).

Varga Tamás matematika verseny: Jung János Vl/a a 7. helyen, 
Kazinczi Csaba Vl/a a 10. helyen végzett (Bonyhád).
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evangélikus gyülekezet tagjai je
lentek meg, hanem másvallásúak 
és a városok képviselői, vezetői is.

A kitelepítettek, akik 50 évvel 
ezelőtt kényszerültek hazájuk el
hagyására, az utolsó ilyen szerve
zett találkozójukat tartották Bad 
Wimpfenben június első felében. 
Ugyanabban az időben és időre 
kaptunk meghívást az ottani gyüle
kezet presbitériumától, hogy kül
döttségünk látogassa meg a test
vérgyülekezetet, vegyen részt egy 
presbiteri összejövetelen és a gyü
lekezet vasárnapi istentiszteletén.

Héttagú presbiteri küldöttsé
günk azzal a nyitottsággal indult, 
amelyet eddig a külföldi testvérek
től tapasztalt. Bár E. Herberg veze
tő lelkész nyugdíjba vonulása foly
tán új lelkész, Bernd Göller vette át 
a testvéri kapcsolatok ápolását, de 
ez törésmentesen történt. A gyüle
kezeti terem falán ott van a sopro
ni templomot ábrázoló hármas ta
golódású „szárnyas oltár”-fest- 
mény, amelyet még az előd idejé
ben ajándékoztunk. Ott van az ő 
aláírásával is hitelesített okirat, 
mely jelzi, hogy milyen alapon let
tünk és vagyunk testvérek a Jézus 
Krisztusban!

Mostani találkozásaink súly
pontjait így lehetne összefoglalni:
1. Együttlét a presbitérium tagjai
val fehér asztalnál, amikor előke
rült a „hogyan tovább” kérdése. 
Azok a testvérek, akiknek bölcsője 
Sopronban ringott, életük utolsó 
szakaszába érkeztek, de velük nem 
halhat meg a kapcsolat. Fiatalokat 
kell bevonnunk és ebben jó szolgá
latot végez a mostani vezető lel
kész, aki tavaly gyermekekkel jött 
és soproni fiatalokkal nyári tábor
ban vett részt. Most az idei nyáron 
pedig soproni fiataljaink utalnák 
Bad Wimpfenbe, hogy osztozzanak 
a hit értékeiben és erősödjenek a 
testvériségben. Ének- és zenei vo
nalon is van mit megosztanunk és 
gyülekezeti lapjainkban is tájékoz
tathatjuk egymást életünkről.

2. A gyülekezet ünnepi istentisz
teletét megelőzte a temetőben tör
tént koszorúzás. Gyülekezetünk 
nevében Kebelei Ferenc felügyelő 
és Gálos Ernő másodfelügyelő he
lyezték el a Sopronból hozott ko
szorút. Ezután hívtak a kéttornyú 
templom harangjai istentisztelet
re. A  zsúfolásig megtelt dómban a 
helyi lelkész köszöntő szavai és ol-

tári szolgálata után e sorok írója a 
kapott felkérés alapján hirdette az 
igét, hazai gyülekezeteinkben erre 
a vasárnapra előírt igehirdetési 
textust alapul véve (Mk 1,14—20). 
Krisztus követése állt a határokat 
átívelő gyülekezet elé, mely ott 
történik, ahol az evangélium ajtót 
nyit. Azok számára szól az evangé
lium ajtónyitása, akik előtt 50 év
vel ezelőtt a szülőföld, a haza, az 
otthon, a templom ajtaja Sopron
ban bezárult. De Krisztus ajtót 
nyitott nemcsak az új otthonra lel
teknek, hanem az itthonmaradot- 
taknak is, akik átélték ugyancsak a 
zárt ajtók és „szöges drótok” kese
rűségét. Aki számára Jézus Krisz
tus az ajtó, az tud szakítani a múlt
tal. Örvendetes, hogy Bad 
Wimpfenben két utca neve emlé
keztet a múltra, a bölcsőre: Sop
ron és Ödenburg. Nem így kell 
szakítanunk a múlttal, hanem fáty
lat borítani megbocsátással. Aki 
meg tud bocsátani, az szakított a 
múlt bűneivel, nem bénítja meg a 
Krisztus nyomdokában járását a 
megbocsátani nem tudás „kolon- 
ca”. Aki még hordozza ezt a kö
löncöt öt évtized után is, Jézus 
bűntől szabadító szeretetét megta
pasztalhatja és azonnal követheti 
őt, mint az első tanítványok. A ne
künk szóló evangéliumnak ránk is 
érvényes, azonnal hatályba lépő 
vonzereje van.

Soproni és bad-wimpfeni ének
karok szolgálatai tették még ünne
pélyesebbé a gyülekezet együtt- 
létét.

3. A  kirándulások pedig szá
munkra még emlékezetesebbé tet
ték azt a hazát, ahol a kitelepített 
soproniak új hazára leltek, ahol a 
tűztorony helyett új városuk kék- 
tornya ad támpontot, ahol a Fertő 
tó helyett a Neckar vize hűsíti a 
felfrissülés után vágyókat. Szép 
volt a Neckar folyón történt hajó- 
kirándulás, melyen a polgármes
ter vendégei voltunk. De csodála
tos volt az a vár is, melynek tulaj
donosa a reformáció tüzével szá
molt be a lutheranizmus páratlan 
kincséről, 450 évvel Luther halála 
után...

A  reformáció gyökerei éltessék 
és gyümölcsöztessék a két testvér
gyülekezet kapcsolatát továbbra is, 
melynek egyik fontos állomása 
volt a mostani találkozás!

Szimon János

K á r p á t - m e d e n c e i  m e l a n k ó l i a , v a g y  h u n g a r o p e s s z i m i z m u s

Am ikor a millecentenárium alkalmából emlékezünk, 
mindenekelőtt arra kell gondolnunk, hogy Isten sokféle- 

, kép és sok minden által tud szólni hozzánk Valamit 
mond pl. minden ember élete, sorsa. Csak legyen nyitott 
fü l és szív, hogy azt megértsük

Leginkább saját életünket kellene így nézni... 
Mennyivel inkább mond valamit s z e r e t e t t  h a 
z á n k  és  m a g y a r  n é p ü n k  1100 éves története. 
Persze nem könnyű megérteni. Luther mondja, hogy bár 
Isten sok mindent elmond, kinyilatkoztat igéjében, de 
van olyasmi, ami titok Isten sok mindent tesz, enged, 
cselekszik, amiről igéjében sem szól. A z igé csak annyit 
mond el, amire szükségünk van.

Ismeretes az a mondás, hogy „sírva vigad a magyar". 
Népünk hajlamos melankóliára, népmeséink népda
laink tele vannak a világfájdalom szomorú motívumai
val. A  számtalan irodalmi példából csak egy Ady-vers 
álljon itt:

Sósabbak itt a könnyek 
S a fájdalmak is mások.
Ezerszer Messiások 
A magyar Messiások.
Ezerszer is meghalnak 
S üdve nincs a keresztnek 
Mert semmit se tehettek,
Oh, semmit se tehettek.

Évszázados és jelenlegi sorsunk talán igazolja is ezt a 
tömény pesszimizmust. Vesztes háborúkat, forradalma
kat éltünk át a velük járó sok nyomorúsággal. Történel
münk jelenlegi szakasza pedig egyenlőre talán csak egy 
kis rétegnek nyújt gyors felemelkedést. Külföldiek -  bár 
sok jó  benyomást kapnak rólunk -, többnyire azzal 
mennek haza, hogy „rosszkedvű” nép vagyunk 

De m i evangélikus'keresztyének népünk sorsát és ben
ne a pesszimizmust m á s  s z e m m e l  kell hogy néz
zük, m int az autonóm gondolkodású emberek.

Történelmünk során döntő a magyarok megkeresztel- 
kedése, ami Szent István bölcs politikai lépése volt és ez
zel Nyugathoz is kapcsolt bennünket. Nem kevésbé fon

tos nekünk evangélikusoknak a 16. századi reformáció. 
A  magyarok megtéréséről és középkori vallásosságról is 
vannak felemelő emlékeink de kétségtelen, hogy a ma
gyar reformáció hozta igazán közel az evangéliumot né
pünkhöz. A z üldözések ellenére is élt és hatott ez a hit 
még a 18. század legnehezebb éveiben is. Ahol nem volt 
pap, templom, ott az Énekeskönyv lett a gyülekezet 
„papja”, és a Türelmi Rendelet után csodálatosképpen 
kiderült, hogy élnek a látszólag elpusztult gyülekezetek 
A  felvilágosodás meghozta a vallási egyenlőség áldásait, 
persze jö tt vele az ész, a természet és az erkölcs vallása, 
amely elszakadt az igazi bibliai alaptól. Ma is hasonló 
veszedelmet jelent egyházunkra nézve a modem racio
nalizmus, amely miatt a bibliai gyökértől elszakadó val
lásosság bensőleg teszi erőtelenné gyülekezeteinket.

Hangsúlyoznunk kell, hogy m i az evangélium népe az 
evangélium felől kell néznünk nemzetünk múltját, jele
nét és jövőjét. A z evangélium élő reménységet jelent -  és 
ezt a reménységet kell hirdetnünk! Mi soha nem csüg
gedhetünk el, mint akiknek nincs reménységük 
Együttérezve a ma nehéz sorsban élőkkel és segítve őket, 
sem panaszkodhatunk úgy, m int akik nem ismerik a 
Megváltót, mert hiszen tudjuk hogy Isten a történelem
nek is Ura. Igen fontos tudnunk hogy az ige szerint 
„a t e r e m t e t t  v i l á g  s ó v á r o g v a  v á r j a  I s 
t e n  f i a i n a k  m e g j e l e n é s é t . ” Vagyis embereket 
várnak akiknek teherhordó, nehéz élete mögött ott van 
a hit többlete.

Bármily kis létszámú is az evangélikus egyház magyar 
hazánkban, van sajátos küldetése, feladata. Luther és 
nyomában magyar reformátoraink az igétől vártak min
dent: erkölcsi, kulturális és társadalmi felemelkedést is. 
így mi is az élő igével, a viva vox evangelii-vel tartozunk 
népünknek. Ma a sokféle vallási irányzat zűrzavart 
okoz. De ezen kizárólag csak a Jézus Krisztusra mutató 
ige segít. Ő a forrás, belőle kell élnie egyházunknak És 
hisszük hogy az elmúlt századokban is ez az ige és ez a 
hit tartotta meg egyházunkat és őrizte meg szeretett ma
gyar népünket.

Most amikor együtt ünnepeljük népünkkel a mille- 
centenáriumot és nemzeti imádságunk első soraival kér
jü k ■ „ I s t e n  á l d d  m e g  a m a g y a r t  j ó  
k e d v v e l ,  b ő s é g g e l . . . ” -  igyekezzünk kicsiny lét
számú egyházként is s ó v á  l e n n i .  Megízesíteni sok
szor reménytvesztett népünk hétköznapjait a keresztyén 
reménység jó  ízével.

Gáncs Aladár

A BIBLIA ÉS A FOLKLÓR
Szenzációs kötetet jelentetett meg a Makabi Kiadó 

az elmúlt hetekben. Scheiber Sándor: Folklór és tárgy
történet című munkáját 1520 oldalon, tetszetős külső
vel adta ki, egy kötetben a teljes kiadást.

Hídvégi Máté előszavából ismeijük meg a Scheiber- 
család és közöttük Scheiber Sándor életútját és ebben 
a családtörténetben századunk véres eseményei, a ho
locaust rettenetes következményei bontakoznak ki. 
Ő maga a holocaust pusztításából megmenekülve, a 
budapesti Országos Rabbiképző Intézet professzora, 
később igazgatójaként szervezte újra a képzést. Thdo- 
mányos felkészültsége volt az alapja az újraindulás
nak, a tudományos szinten való megmaradásnak és a 
további kutatásoknak. Professzori munkássága kez
detén kitűzte a célt: „a maradék magyar zsidóság tu
dósaira és tudósjelöltjeire háruló feladatokat, amit itt 
kell elvégezniük, mert csak itt lehet elvégezni.” Egy
maga pótolt munkásságával szinte egy egész tudomá
nyos intézetet.

Thdományos munkásságának termékenysége több, 
mint másfélezer könyvben, tanulmányban és cikkben 
mutatkozik. De ezekből a munkákból az is kitűnik, 
hogy világszerte ismert folklóristaként joggal tartot
ták számon. Raj Tamás íija a könyv utószavában a kö
vetkezőket: „... összefoglaló műve, a Folklór és tárgytör
ténet előbb 1974-ben, majd 1977-ben két kötetben látott 
napvilágot, 1984-ben -  röviddel halála előtt -  ehhez tár
sult egy harmadik kötet is. Ezúttal -  egyetlen gyűjtemé
nyes kiadásban -  a teljes munka kerül az olvasó ke
zébe”.

A  mű tartalmában a címnek megfelelően kettőssé
get találunk. A  folklór fejezetei az Ótestámentum 
hátterét világítják meg, a zsidó folklórban megtalált 
elemekkel, képekkel. Ezekben a cikkekben mutatko
zik meg, hogy Scheiber Sándor széles skálájú világ- 
irodalmi, vallástörténeti, az ókori keleti vallások is
meretében gazdag tudással rendelkezett, de termé
szetesen a zsidó hagyományok, a zsidó néprajz terüle
tén is egészen otthonosan mozog. Figyelemre méltók 
a Biblia néprajzi vonatkozásai, melyek az írásokban 
minduntalan előkerülnek. Ótestámentumi kortörté
netként forgathatják azok, akik az írásban elmélyedni 
kívánnak. Lelkészeknek, bibliaolvasóknak sok új is
meretet, látást adhat. Lót és a Bábel története, vagy 
Kain és Ábel áldozata megértéséhez épp úgy kapunk 
„hátteret”, mint rövid összefoglalást a Biblia és a fo lk
lór című fejezetekben (106-136. old.).

A  tárgytörténeti részben jegyzeteket fűz a magyar 
irodalom jeles művelőihez és egyes műveikhez, sajá
tos szemszögéből. Néhány név az irodalmat művelők 
közül: Bornemisza Péter, Petőfi Sándor, Arany János, 
Mikszáth Kálmán, Ady Endre és József Attila - , hogy 
csak a legnagyobbakat említsük. Külön figyelmet ér
demel A  Biblia a magyar irodalomban című fejezet, 
mely 1945-1973 évekből sorolja fel bibliográfiai kísér
letként azokat az írásokat, melyekből kitűnik, hogy 
egyes magyar költők és írók a Biblia hatása alá kerül
ve írták műveiket.

A könyv ajánlását Raj Thmás utószavában olvashat
juk találóan: „Scheiber professzor -  az itt olvasható ta
nulmányok által -  segített kibogozni a kultúra egymás
ba szövődő szálait, ám egyúttal szorosabbra is fűzte 
őket. Jól tudta, így vagyunk egymással is: az elzárkózás 
önpusztításhoz vezet, míg a megértés és a nyíltság barát
ságot teremthet emberek és népek között. Bízunk benne, 
hogy ez a kötet élvezetes olvasmányul, ritka kulturális 
csemegéül, s főként tanulságul szolgál majd a széles ol
vasóréteg számára. ”

így látjuk mi is, amikor ajánljuk e kötetet tanulmá
nyozásra lelkészeknek, hitoktatóknak, bibliaolvasók
nak egyaránt. Kapható Könyvesboltunkban is.

tszm
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— — NAPRÓL NAPRA A VASÁRNAP IGEJE
Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket akár

csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tetté
tek meg. Mt 25,40

VASÁRNAP „Nagyobb örömöt adsz a szívembe azo- 
kénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk.” Zsolt 4,8 
(Róm 14,17; Lk 10,25-37; ÍJn 4,7-12; Zsolt 122). Az 
őröm, az igazi öröm az Isten ajándéka, a Lélek gyümöl
cse. A  Jézussal való közösségben egészen a miénk lehet 
-  minden körülmények között. Boldog az az ember, aki 
a mai örömtelen világban szívből énekli az alábbi ked
ves ifjúsági ének sorait: „Örömöt adtál a szívembe, kö
szönöm Neked, Uram. Tbveled élni oly jó nekem, kö
szönöm, hogy szeretsz Uram.”

HÉTFŐ „Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel 
szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” 
Ef 4,15 (Jer 5,3; 2Sám 9,1-11; Jer 1,1-10). Annyi igazság
talanságot látunk, hallunk, vagy éppen a szenvedő ala
nyai vagyunk. Sokszor hallani ezt a mondatot: „Nincs 
igazság.” Óriási öröm és ajándék az ember számára, ami
kor az élete útján felismeri: „Van igazság!” -  Jézus Krisz
tus által. Jézus mondja: „En vagyok az út, igazság és 
élet.” Nem a mi igazságunkról van tehát szó, hanem Jé
zus Krisztusról, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
Az igazsághoz ragaszkodni annyi, mint Jézust képviselni.

KEDD „Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintá
nyérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó, 
és örökké tart szeretete, akkor az Úr dicsősége betöl
tötte az Isten házát.” 2Krón 5,13.14 (Jn 11,40; 5Móz 
24,17-22; Jer 1,11—19). Szívből szóló énekkel és hang
szerekkel együtt dicsérni az Urat -  óriási öröm. Az 
ószövetségben sok szép példát találunk erre. Izráel 
„fiai” énekkel,, tánccal, hangszerekkel dicsérték Istent -  
mert tudták, Ó jó, örökké szeret minket... Gondoljunk 
arra, mit tett Isten, a mi Atyánk értünk -  és dicséljük 
Őt -  énekkel, hangszerekkel, kicsik és nagyok -  teljes 
szívből. Csodálatos öröm költözik a szívekbe, ahol így 
dicsérik együtt a keresztyének Istenét.

SZERDA „Ha Isten segít, a falon is átugrom.” Zsolt 
18,30 (Mk 10,27; 2Móz 22,20-26; Jer 2,1-13). Sokszor 
érezzük, hogy olyan elesettek, gyengék, erőtelenek, 
gyámoltalanok vagyunk. Olyan jó, hogy van kihez for

dulni Erőért, mennyei erőért. Mahatma Gandhi mon
dotta: „A lelki-erkölcsi erő mindennél nagyobb erő." 
Ha Isten az első az életemben, ha Tőle várom, kérem az 
erőt, ha Benne bízom, átélem Jézusnak ezt az ígéretét: 
„Minden lehetséges annak, aki hisz.” Emberileg ugyan 
lehetetlen, de Istennek mindén lehetséges. Bízzunk 
Benne és hívjuk Őt segítségül.

CSÜTÖRTÖK A fiú ezt mondta: „Útra kelek, elme
gyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem 
az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, 
hogy fiadnak nevezzenek.” Lk 15,18-19 (Mik 7,9; 
ApCsel 6,17; Jer 3,1-10). Pilinszky egyik kedves versé
nek ez a címe: „A mélypont ünnepélye”. A  tékozló fiú 
messze távolodik az apjától, és miután mindent eltéko- 
zolt, élete mélypontjára jut. Innen egy új irányba indul 
el, a legjobb irányba, vissza az apjához. Mert ott jó... 
Vissza az oltalom, a szeretet sugarába, ahonnan önként 
lépett ki. Helyzetét reálisan látja: vétkeztem. Ez a mély
pont Isten előtt ünneppé válik. Itt kezdődik a fiú bol
dogsága.

PÉNTEK „Minden gondotokat őreá vessétek, mert ne
ki gondja van rátok.” lPt 5,7 (lM óz 18,14; Mt 5,25-30; 
Jer 4,1-4). Mennyi gond nehezedik a szívünkre. Elnyom
juk, elfojtjuk, egyedül roskadozunk a súlya alatt. Istent 
úgy is ismerjük, mint GONDviselőnket. Ő nemcsak is
meri a mi gondjainkat, hanem Ő segít elhordozni gond
jainkat és segít megoldásokat találni. A  331-es kedves 
énekünket így is énekelhetjük: Ki gondját mind az Úrra 
hagyja... Merjük Atyánkkal megosztani gondjainkat!

SZOMBAT „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni 
fog hozzátok. Jak 4,8 (Zsolt 118,28; Jer 22,13^-19; Jer 
6,9—21). Ő a kezdeményező, a hatalmas Isten. Ő jött el 
hozzánk Jézus Krisztusban. Ő tette meg a szeretetnek 
ezt az elképesztő útját, hogy megváltsa, megmentse, 
meggyógyítsa az embert. Isten a mi válaszunkat várja, 
hogy viszontszeressük Őt, hogy közeledjünk mi is Hoz
zá. Annyi lehetőséget adott erre; énekeljünk, olvassunk 
zsoltárokat, elmélkedjünk naponta az Ő igéje felett, 
forduljunk Hozzá bizalommal, vagy csak hallgassuk Őt 
a csendben. Ez a világ elhúz Tőle, de mi közeledjünk 
Hozzá! Közelsége a legdrágább ajándék!

Honti Irén

A kerékpár...
ApCsel 16,25

Szomszédunk, egy fiatalasszony 
kerékpárt vásárolt. Ragyogó arccal 
tolta végig az udvaron -  látszott, 
hogy nagyon örül neki. Talán már 
régen tervezte, hogy vesz egyet: ne 
kelljen gyalog mennie a gyárba. -  
Bevitte a lakásba, a „tiszta szobá
ba”. Attól kezdve azonban soha 
nem láttam, hogy használta volna. 
Bent őrizte, hozzá sem nyúlt -  és 
gyalog járt azután is. De akkor mi
re volt jó, miért vette, ha élete nem 
változott, nem lett könnyebb? Én 
magam akkoriban tíz iskolában 
voltam vallástanár és igen nagy se
gítséget jelentett, hogy kerékpár
ral pár perc alatt elértem bárme
lyik iskolámat.

Sokan vannak úgy az imádság
gal és énekléssel, mint ez a szom
széd a kerékpárral. Kéznél van, de 
nem használja!

Pál és Sflás nyomorult helyzet
ben van. Börtönben vannak, és ez

rabság. Valaki úgy mondta „két
szeres rabság”: testileg a bilincs a 
bezártság rabsága, és lelkileg a 
szorongás, a félelem rabsága. De 
ők imádkoznak. És így máris vége a 
rabságnak. Mert aki imádkozik, az 
már többé nem igazán „rab”. Ők 
már szabadok voltak -  mielőtt 
nem sokkal később -  tényleg meg
nyílt a börtön és lehullott a bilincs.

Tapasztaljuk, hogy a legtöbb 
ember semmibe se veszi az imádsá
got. Úgy vélik, nem „reális” dolog. 
A bajban nem segít más, mint a 
pénz, a jó összeköttetés, betegség
ben orvos, gyógyszer, kórház. 
A valóságos segítség valami embe
ri, látható, kézzelfogható.

Csakhogy a dolog éppen fordít
va van. Az igazi segítség éppen 
nem a látható, a múlandó... Ha 
még nem tetted, kezdj el még ma 
imádkozni és tapasztalni fogod: az 
imádság élő kapcsolat az élő Jé

zussal. Erőt jelent. Döntő változást 
hoz. Persze a nagy kérdés, isme- 
red-e már Jézust? Az imádságnál 
is az a baj, hogy a legtöbben nem 
ismerik az imát, erejét, csodáját! 
és mert nem ismerik, rámondják, 
hogy „nem ér semmit”.

- Itt már csak az ima segít... -  
mondjuk nagy bajban. Gondolva, 
hogy már nincs segítség.

Mi az ima? Jézus megszólítása 
és szívünk kiöntése őelőtte. Az 
imakönyvi imádság is jó lehet, de 
soha nem helyettesíti a saját sza
vunkkal elmondott imádságot.

Az imádságtól más színt kap a 
szorongató baj, csalódás. A fogoly 
Pál, attól a perctől kezdve már 
nem fogoly, amikor imádkozik. 
Már átéli: nem a börtönőr kezé
ben vagyok, hanem Valaki másnak 
a kezében, aki a börtönöméi ha
talmasabb!

Az ima sok keresztyén életében 
egy nem ismert, soha igazán ki nem 
próbált lehetőség és erőforrás.

Nálad hogy van ez?
Gáncs Aladár

„ Í R O K N E K T E K ,  G Y E R M E K E K . . . ”

...akik édesanyák és édesapák 
szülők és nagyszülők testvérek vagy
tok akik valóban igyekeztek előre
haladni a „hosszú lépcsősoron”, éle
tetek útján...

Igyekszem rendezni gondolatai
mat, ezért -  Kedves Olvasóm -  meg
kérdezlek vajon mennyire érzed kö- 
rülölelőnek az előbbi megszólí
tást?. .. Ha bántónak érzed szemé
lyességét, kérlek bocsáss meg 
nekem... Köszönöm...

Ezért leírom, hogy engem is ha
sonlóan szólított meg Az, aki életem 
valamennyi eseményében segített el
igazodni, ha hallottam szólítását. És 
simogató -  olykor féltőn in tő - köze
ledésében éreztem végtelen szerete- 
tét. Sok-sok helyreigazítással, úgy, 
ahogyan a természet rendjében is 
előjön a csodás tavasz, azután hely
reigazítja a melengető nyár, amely
nek végét jelzi a közeledő szeptem
ber. ..

A z igen gyakori általánosítás 
alapján legyinthetnél erre: „így van 
ez, ősidők ó ta ...”.

Számomra -  elgondolásaim elle
nére -  mégis minden szeptember 
újat varázsolt és varázsol elő, de 
nem a mesék csodálatos környezeté
ben, hanem a mesékkel kápráztató 
valóságos, csodálatos világban.

És ez a valóság -  különösen szá
motokra ifjak -, kevésbé tűnik ör- 
vendeztetőnek hiszen a rövidnek tű
nő csend után, újra zsibongó zajtól 
elevenednek meg a jó l ismén termek

falai... Legyen számodra is ilyen 
eleven, hiszen lehet, hogy most léped 
át először küszöbeit!

Gazdagodás lehetőségeit kínálják 
számotokra -  számodra is -  ezek a 
termek „tantermek”, de tantervek 
is, amelyeknek fényei nem biztos, 
hogy azonnal kápráztatónak tűn
nek de sokkal inkább kívánnak 
hozzájárulni a belső -  szívben és lé
lekben, de különösen is a hitben tör
ténő -  növekedéshez. Hogyan?

Nem helyesírási hiba volt az előb
bi sorok egyik betűjében a nagy lyA" 
betű használata, hiszen arról a vég
telenül szerető ISTENRŐL tesz ta
núságot, aki együtt van velünk az is
kola padjaiban, a katedrán, és éle
tünk valamennyi eseményében.

Szeretnéd megismerni Őt?
H át figyelj oda a szolgái -  papok 

plébánosok lelkészek és lelkipász
torok -  által is közvetített hívó sza
vára, akik reménységgel igyekeznek 
közelvezetni Isten szeretetének meg
ismeréséhez, tapasztalásához.

Hitoktatás? Bibliaismeret? Bi
zony igen fontos az életben történő 
eligazodáshoz, a jó  úton járáshoz...

Úton? Mert lépcsőre utaltam, le
írom, hogy az felfelé vezet, Isten szo
ros közelségébe...

Ezért hívlak is, és ezért írtam is 
nektek..., hogy együtt érezzük meg 
-  ifjak szülők ndgyszülők -  így le
hetünk igazán gyermekek Isten 
gyermekei...

Mónus László

„Jubál volt atyja minden síposnak 
és lantosnak... 

akkor kezdték segítségül hívni 
az UR nevét” 

Mózes első könyve 4. fejezet

JUBAL ’96
Gödöllő, szeptember 7-8.

A már hagyománnyá váló 
Gödöllői Keresztyén 

Könnyűzenei Ihlálkozóra 
várjuk zenekarok, szólóénekesek, 

pantomimcsoportok, 
képzőművészek jelentkezését. 

Az idei programról előzetesen:
Szeptember 7. szombat: 

de. 10.00-től szabadtéri fellépések 
du. 13.00-16.00-ig 
zenekarok próbája 

a Petőfi Művelődési Központban 
du. 17.00-kor 

a Jubál ’96 megnyitása 
(a koncertek 22.00-ig tartanak).

Szeptember 8. vasárnap: 
de. 10.00-től közös istentisztelet 
modem ökumenikus liturgiával 

du. 14.00-tól 
a Jubál ’96 koncertjei.

Távollakók számára szállást, 
fellépő zenészeknek étkezést 

biztosítunk!
Hangszerbörze, kazetta és könyv
árusítás, híres külföldi zenészek 

toplista a zenekarokról, ajándékok!
Jelentkezési cím: Győri Johanna, 

1204 Budapest, Ady n. 89. 
Tel./fax/üzenet: 283-0148 

MOB: 06/20/390-110

„URAM, URAM...
L k  6 ,4 3 -4 6 (4 7 -4 9 )

A Hegyi beszéd e szakaszából 
Jézus szigorú ítélete hangzik, mely 
az utolsó mondatban éri el a csú
csát. Ez a szó megdöbbentheti 
azokat, akik megnyugtató evangé
liumot szerettek volna hallani. Ki- 
érezhető-e egyáltalán ezekből a 
mondatokból az a szeretet, ame
lyik az Úr Jézust az embervilágba 
vezette? -  A  figyelmeztetésben is 
jelen van a szeretet. Jézus azért 
jött, hogy megóvjon a kárhozattól. 
Azért jött, hogy segítsen. Nehéz 
kiismerni az embereket. Más a 
külső és más a belső. A külső meg
jelenést, a modort és az emberi be
szédet figyelve, a legtöbb embert 
nem sikerül „azonosítani”. Jó 
avagy gonosz ember-e? De az em
ber a szavaival, cselekedeteivel egy 
egységet alkot, „mert amivel csor
dultig van a szív, azt szólja a száj!” 
Minden ember szíve jó, vagy rossz 
tartalmából hoz elő jót, vagy 
rosszat. Jézus kritériuma nem té
vesztendő össze a moralizmussal. 
Igénk ezt világosan megmutatja. 
A különbség -  látszat és valóság 
között - ,  a „gyümölcs”, melyről 
minden életfát meg lehet ismerni. 
Ez a gyümölcs pedig az Isten aka
ratának a cselekvése és az Istenhez 
vezetettség. A „jó fa,” amelyik bel
ső szükségszerűségből a jó gyü
mölcsöt termi, nem a természeti 
ember, az etikus ember, hanem a 
Krisztusban újjászületett ember. 
A gyümölcs nem kényszerből, pa
rancsszóra terem, hanem belső 
szükségszerűségből. S a gyümölcs
ben benne van az egész fa élete -  
nem úgy van ráakasztva a fára, 
mint a díszek a karácsonyfára.

Isten akaratának cselekvése 
nem merülhet ki egyes parancsola
tok teljesítésében. Isten iránti en
gedelmességünk forrása az Igének 
nyitott szívvel és füllel való meg- 
hallása és befogadása. Igaz a köz
mondás: „Nem a ruha teszi az em
bert!” A  ruha néha igen rossz taka
ró, mert a lényeget a ruha mögött 
kell keresnünk. Sohase azt nézd, 
hogy mit mondanak, hanem, hogy 
mit tesznek az emberek s aszerint 
higgy vagy kételkedj bennük! Be
széljen bár valaki lángoló szavak
kal a szerétéiről, magasztalja az 
élet erkölcsi értékeit, ha szívében 
nincsen szeretet és élete erkölcste

len — aggatott dísz, aranydió min
den szava, mert „tövisről nem 
szednek fügét, csipkebokorról sem 
szednek szőlőt”. De a cselekede
tek is félrevezethetnek. Például a 
farizeusok is igyekeztek cselekede
teik által kegyesnek látszani, 
bőszavúan imádkozva, alamizsná
jukat bőkezűen osztogatva, a 
templomot buzgón látogatva, a 
törvényt betű szerint betöltve, és 
Jézus mégis azt mondja róluk: 
„Mert mondom nektek ha a ti igaz
ságotok messze felül nem múlja eze
két, akkor semmiképpen sem men
tek be a mennyek országába!’ 
(Mt 5,20). Az egyes cselekedetek 
rugója lehet önzés, az emberektől 
magasztaltatni vágyás, pillanatnyi 
ellágyulás, vagy fellángolás. De ez 
csak vad gyümölcs, fanyar, élvez
hetetlen. Szívből jön az „édes”, a 
jó cselekedet. Jézus a szíveket vizs
gálva . mondja: „Miért mondjátok 
nekem: Uram, Uram, ha nem teszi
tek amit mondok?”

Mindnyájan ismeijük Isten örök 
akaratát: otthon és az iskolában, a 
templomban és lelkiismeretünk 
szavában hallottuk. A  megszente- 
lődést azonban nem lehet szavak
kal és egyes cselekedetekkel elérni 
-  ez csak a hívő szív kiváltsága. Az 
igaz keresztyén élet értékmutatója 
a hitből fakadó élet. Nem elégszik 
meg külsőségekkel. Ha virágzik -  
a gyümölcs érdekében teszi. És 
nem csak Urának mondja, hanem 
annak is tartja Megváltó Krisztu
sát. Ajka s élete bizonyságot tesz 
Uráról. Kegyessége nem végződik 
a templom küszöbén, hanem vele 
megy az életbe, a hivatás mezejé
re, az emberekhez való viszonyá
ba. S nem szavakban, de tettekben 
mutatkozik meg hite mindenütt. 
Ezt a megújulást kell hirdetnünk 
és követnünk; ez földi életünk bol
dogságának és örök életünknek is 
alapja és kezdete.

Csonkáné Szabó Magda

IMÁDKOZZUNK!
Istenein, veszélyben van a hitein, 

mert másként élek, döntök és gondol
kodom, mint ahogyan hiszek. Rácáfo
lok hitemre szeretetlenségemmel, ön
zésemmel, hazugságaimmal. Hálás va
gyok hívó és megújítani akaró szava
dért! Ámen.
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Rákospalota, XV. Régi Fóti út 73. (nagy
templom) de. 10. (úrv.) Szabó István; 
Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere 11. 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. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, 
XVU. Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; 
Rákoskeresztúr, XVU. Pesti út 111. 
de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget,
XVII. Gőzön Gy. u. de. 11. (úrv.) Péter 
Attila; Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, XIX. Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, 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; Törökbálint (ref. templom) du. 3. 
Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 
13. VASÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Zsid 
13,1-6; az igehirdetés alapigéje; Lk 6,43-49.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 
41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

Augusztus 31., szombat: Kockázat a 
teremtésben -  rádióshittan.

Szeptember 1., vasárnap: Nézz a 
keresztre! -  dr. Pósfay György áhítata. 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
BELED

A gyülekezet templomát megújította 
és hálaadásra hívja gyülekezetek tag
jait. Az ünnepség alkalmával leplezik 
le Gyurátz Ferenc püspök, volt beledi 
lelkész emléktábláját. A szeptember
21-iki ünnepi istentiszteleten, de. 10 
óra, igét hirdet, a táblaavatáson elő
adást tart D. Szebik Imre püspök. 
Ugyancsak előadást tart dr. Fabiny 
Tibor professzor.

HELYREIGAZÍTÁS
Előző számunkba tévesen került be 
a kollégium felszentelésének idő
pontja. A Bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium új kollé
giumának felszentelési időpontja 
helyesen:
1996. augusztus 30. péntek du. 4 óra.

Kertész végzettséggel egyházfi ill. ehhez 
hasonló állást keresek Budapesten vagy Pest 
megyében, szállásmegoldással. Név és cím a 
szerkesztőségben. Jelige: SZOLGÁLAT.

Portási állást vagy ház körüli teendőit vál
lalnám. Tel.: 121-2841.

SOBOR
A templom orgonájának felszen

telése szeptember 21-én, szombaton 
du. 4 órakor lesz istentisztelet kereté
ben. Igét hirdet D. Szebik Imre püspök.

VASAROSFALU
A templomi harangok villamosításá

nak befejezése után hálaadó istentisz
telet lesz szeptember 15-én, vasárnap 
du. 4 órakor. Igét hirdet: Jankovics Bé
la esperes.

ALSÓSÁG
A  gyülekezet lelkészi hivatala tele

fonvonalat kapott. Hívószáma: 95/421- 
795.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén szeptember 8-án du. 4 
órakor a pesthidegkúti, református 
templomban (II., Hidegkúti út 64.) 
„Éjféli kiáltás. Misszió a mai Izrael
ben” címmel ismertetést tart Nagy 
Erzsébet.

SZÜLETÉS
Kovács László orosházi lelkész és 

felesége, Halmosi Györgyi házasságát 
Isten harmadik -  Eszter nevű -  gyer
mekkel áldotta meg.

KÖZLEMÉNY
A Keresztény-Zsidó Társaság a Hol

land Keresztény-Zsidó Ihnáccsal és a 
Raoul Wallenberg Egyesülettel közösen 
nemzetközi konferenciát tartott július 
első felében a Debreceni Református 
Kollégiumban. A  konferencia témája -  
Katekézis és iskolai hitoktatás a zsidó
ságról Hollandiában és Magyarországon 
-  volt. A  konferencia elnökei voltak: 
Gervai Tamás, a debreceni Zsidó Hit- 

.község alelnöke, dr. Balogh Judit, a 
Keresztény-Zsidó Társaság szekcióve
zetője, dr. Fodor András katolikus püspö
ki helynök és dr. Marjovszki Tibor refor
mátus teológiai professzor. Az előadá
sok közül kiemeljük a következőket: 
Beer Iván: a Holocaust fogalma és di
menziói; Szécsi József: Egy új teológiai 
tantárgy Magyarországon: Bevezetés a 
judaisztikába, Kardos Ágnes: A  zsidó 
identitástudat elmélyítése a szarvasi ifjú
sági táborban; Iványi Gábor: A cigány
ság zsidóképe; Margarete Schopenhauer 
A zsidóságról való oktatás teológiai hát
tere; Cselényi István Gábor: A  görögka
tolikus egyház és a párbeszéd; valam in t 
Szénási Jonathan Sándor: Vallásközi ifjú
sági táborok Magyarországon.

Dadust keresünk 4 hónapos kislányun 
mellé csecsemőellátásban gyakorlott, tűre 
mes, kedves asszony személyében, égés 
napra. Tel.: 06-20356-051.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.CD

Az Ifjúsági Osztály rendelkezésére 
áll ötven darab vaságy pozdorja lapos 
merevítéssel, habszivacs fekvőfelület
tel. Az ágyak emeletessé is összeszerel- 
hetők. Elsősorban ifjúsági és más 
missziós célra ajánljuk fel 800,- Ft-os 
egységáron. Az ágyakhoz korlátozott 
számban ágyneműt is tudunk biztosí
tani, melyek megtekinthetők az Üllői 
úton, és onnan is szállíthatók el.

Az igényeket az érdeklődések sor
rendjében tudjuk kielégíteni.

Érdeklődni lehet Marton Tamásnál 
134-4591, illetve szeptember közepétől 
a 117-5567-es telefonszámon.

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK

EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV 
(nagy) 570 Ft
EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV 
(M «i) 450,-Ft
KARÉNEKESKÖNYVI. 669,- Ft 
KARENEKESKÖNYV H. 569,-Ft 
EVANGÉLIKUS KORÁLKÖNYV 

682,-Ft

SZINOPSZIS (az evangéliumok 
párhuzamos szövege) 1588,- Ft 
Az énekeskönyvekre megfelelő bo
rítók, több színben kaphatók!
Öt-öt példány rendelése vagy vá
sárlása esetén 10%-os engedményt 
ad a Sújtóosztály Könyvesboltja.

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.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: eqész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őizünk 
meg és nem adunk vissza!
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___ O R S Z Á G O S
E V A N G É U K U S

H E T IL A P ARA: 35 FT

Még tart a kegyelmi idő, mert még van
testvérünk,

még úton vagyunk vele. Előttünk az íté let 
Még kedvében járhatunk a testvérnek, 

még megfizethetjük az adósságot annak,
akinek adósává lettünk. 

Eljön az óra, amikor a Bíró kezébe jutunk.
Bonhoeffer

A TARTALOMBÓL
RÁKOSKERESZTÚRI TEMPLOMOK

GONDOLATOK A ZSINATI CÉLKITŰZÉSEK 
VALÓS ESÉLYEIRŐL

NYÁR VÉGI JEGYZETEK

JÉZUS KRISZTUS PILISCSABÁN Múlt számunkban közölt tudományos tanácskozás meg
nyitóján Szimon János soproni lelkész köszönti a résztvevőket

IGAZSÁGOSABB ÉS TESTVÉRIESEBB VILÁGOT!
Katolikus püspöki körlevél a magyar társadalomról

Arra az óriási feladatra vállalkozott a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar, hogy augusztus végén kiadott 
körlevelében „az Evangélium fényében értékelje az or
szág gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetét. ” A 
szociális viszonyok és egészségügy, a gazdasági élet, 
az állam és politika, valamint a kultúra terén végzett 
felmérések és útkeresés elsősorban a hívekhez szól, 
de minden jóakaraté emberhez is odafordul. A vilá
gos és közérthető stílus és a problémák kendőzetlen, 
nyílt feltárása segíti ezt a célt.

Egy ilyen rövid ismertetés és értékelés keretében 
lehetetlen a részletek említése, csak a fővonások fel
mutatása történhet meg. Elsősorban is az érdemel 
említést, hogy más hasonló dokumentumokkal ellen
tétben a fogalmazóknak sikerült elkerülni a teológiai 
moralizálást és kioktató stílust, tehát azt az alapállást, 
mintha az egyház mindent jobban tudna a társadalmi 
problémákról és azok megoldásáról és készen tálalja 
az üdvözítő recepteket.

A  körlevél a századvég mai problémáit, a szociális 
feszültségeket és az elszegényedést, a lakosság létszá
mának fogyását és egészségünk körüli aggodalmakat, 
a közbiztonság romlását, a szocialista múlt gazdasági 
örökségét és a világgazdasági nehézségeket, a magá
nosítás és a feketegazdaság körüli problémákat, a po
litikai élet feszültségeit, a hiányzó közéleti felelős
séget, a kultúra, a kommunikáció és az oktatás-neve
lés gondjait a felelős felebarát és a krisztusi szeretet 
kötelezését vállaló egyház oldaláról mutatja be és a 
válságjelenségeket politikai-társadalmi bűnbakok ke
resése nélkül elemzi.

Az egyes témák területén megrajzolt helyzetkép

vonásai élesebbre sikeredtek, mint a megoldást 
kereső szempontok és ajánlások itt-ott elmosódó 
kontúrjai, hiszen nem mindig világos a feladatok ki
osztása esetén, mi történjék akkor, ha valamelyik tár
sadalmi csoport, vezetők vagy vezetettek ellene állnak 
a közjó megvalósításának egyéni érdekéből vagy tu
datlanságból vagy hanyagságból. Úgy érezhetjük, 
hogy például ebben a pontban: „a kormányzatnak, az 
önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek, a munka- 
vállalók érdekeit képviselő szakszervezeteknek és a 
munkaadóknak összehangolt és következetes programot 
kellene kidolgozniuk az elszegényedés és a jogtalan va
gyonszerzés ellen” (29.), határozottabb hangot is meg 
kellene ütni a ma mindenütt fellépő és egyre nyilván
valóbb maffiás érdekcsoportok bűnei és egyes 
vezetők alkalmatlanságból vagy összejátszásból eredő- 
garázdálkodása ellen.

Előnye a körlevélnek, hogy átveszi a hasonló té
mákról szóló pápai és zsinati dokumentumok érvelé
sét és elemzését és a közjó, a felelősség és az ezekhez 
szükséges, egész társadalmunkra kitelj edő nevelés és 
mozgósítás szempontjait hangsúlyozza. Kevés szó 
esik éppen a millecentenárium évében a nemzet, a 
haza, a magyarság kérdéseiről. Szinte teljesen hiány
zik az ökumenikus szempont, a többi egyházzal, 
hívővel való együttműködés lehetősége. Milyen nagy
szerű üzenetet hordozhatna már magában a tény is, 
ha egyszer a jövőben egy ilyen hasonló körlevél öku
menikus közösségben, a többi magyarországi egyház
zal együttes előkészületben és közösen vállalt felelős
séggel jelenne meg!

Dr. Harmati Béla

HORNÉ SALIBYTŐL RUMMELSBERGIG
-  Bővülő diakóniai kapcsolataink -

Nyár eleji, ragyogó napsütésben 
léptük át Komáromnál a határt, 
hogy a Szlovák Evangélikus 
Diakóniai Szolgálat meghívására 
részt vegyünk egy új Szeretetott
hon avatásán. Kendeh György a 
Diakóniai Osztályt, mi pedig Bálint

Évával SAREPTA Otthonunkat 
képviseltük. Először járva ezen a 
vidékén Szlovákiának, csak a köz
ség névtáblájánál ért el minket az 
első öröm: hiszen mi Felsőszelibe 
vagyunk hivatalosak. így már isme
rős volt a név, hisz ennek a gyüle
kezetnek hite, szolgálata tudott 
volt mindnyájunk előtt. A második 
öröm a parókián ért, ahol a gyüle
kezet lelkésze és Dr. Julius FILO  
püspök testvéri szeretettel fogadott 
bennünket. Az ünnepi istentiszte
let után átvonult a nagy gyülekezet 
a felavatandó Szeretetházhoz, 
amelyet Filo püspök és Dr. Ivan 
Tóth esperes szolgálatával adtak át 
rendeltetésének. -  Az új Otthon 
vezetőjével, DANIS Tiborral egy 
szívvel határoztuk el, hogy a jövő
ben keressük egymás testvér-kezét 
s az egymással való testvéri találko

zást. Isten áldja meg azokat, akik 
az új Szeretetházban élnek és azo
kat is, akik abban szolgálnak!

A  RUMMELSBERGI TEST- 
VÉRKÖZÖSSÉG-nek több mint 
40 Szeretetintézménye Bajoror
szágban nagyon jelentős részt vál

lal a diakónia szolgálatából. Kór
háza, diakóniai Főiskolája mellett 
az idősek gondozása, és a szellemi
leg fogyatékos emberek életet át
ölelő hordozása jelenti e Tfestvér-

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lelkészt hivata

lok, egyházi intézmények veze
tőit, hogy az idei Országos Pro
testáns Napok programjához a 
helyi és regionális rendezvé
nyek időpontját, helyét és prog- 
ramját a programfüzetben való 
megjelentetés céljából

1996. szeptember 20-ig 
feltétlenül küldjék meg az öku
menikus Tanács irodájába 
(1026 Budapest,* Bimbó út 127.

Ttel.: 176-4847).

közösség főbb munkaterületeit. A 
BAJOR-MAGYAR evangélikus 
testvérkapcsolatok egy kis láncsze
meként nyolcán -  a SAREPTA 
Szeretetotthonból 5 és a balassa
gyarmati, nyíregyházi és szarvas-új- 
templomi Szeretetotthonból egy- 
egy testvér -  ennek a TESTVÉR- 
KÖZÖSSÉGNEK a vendégeiként 
tanulmányozhattuk munkájukat, 
szolgálatukat. -AU H O F  -  valóban 
csak „nagybetűvel” lehet leírni ezt 
a nevet, hiszen az a csodálatos szol
gálat, amit 400 szellemi-testi fogya
tékos gyermek között végeznek, 
valóban példamutató. De hiszen 
azért is mentünk, hogy „példát ve
gyünk”, hogy tanuljuk ennek a szol
gálatnak a korszerű, előremutató, 
mai formáit. így azután találkozhat
tunk a gondozásnak, foglalkoztatás
nak és pedagógiai munkának olyan 

•„profi szakembereivel”, akik ke
resztyén hitük tanúságtétele mellé 
ezt a többletet is odakínálják a rájuk 
bízottaknak. Hálásak is vagyunk Dr 
Johannes Ammonnak -  a fogyaté
kos-szolgálat vezetőjének -, aki 
egész utunkat szervezte s mindent 
előkészített, hogy a kevés időben 
mégis „sokat lássunk”. Az utolsó 
napon még lehetőségünk volt a 
rummelsbergi „STEPHANUS- 
HEIM” -  idősek otthona -  meglá
togatására is. -  Végül „vüágot is lát
tunk”, hiszen bejárhattuk NÜRN
BERG erődítményeit, templomait, 
belvárosának csodaszép utcáit, tere
it. -  Azzal a reménységgel búcsúz
tunk innen is, hogy a „kezdet” után 
lesz hamarosan újabb folytatás... 
majd itt, majd nálunk...

Csizmazia Sándor

HOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL

A pietizmus korában
,A hol legnagyobb a szükség, ott 

van legközelebb a segítség” -  tartja a 
szólás. Bizony, nagy szükségben 
volt magyar népünk és evangélikus 
egyházunk a 17. század második és 
18. század első felében. Ebben az 
időben erősödött fel az ellenrefor
máció, a protestantizmus erősza
kos elnyomása. A  szabad vallás
gyakorlat megtiltása, templomok 
elvétele, erőszakos térítések, a 
protestáns „eretnek” felségsértők 
perbefogása, prédikátorok gálya
rabságra hurcolása jellemezte ezt 
a korszakot, amelyet éppen ezek 
miatt egyházunk történetében 
„gyászos évtizedként” emlege
tünk. Isten kegyelmes gondosko
dásának tekinthető, hogy ezzel 
egyidőben éltető forrásként fakadt 
fel a hitében megpróbált egyház
ban az a lelki kegyességi irányzat, 
amelyet pietizmusnak nevezünk.

Németországban, a reformáció 
hazájában, a hallei egyetemen in
dult el ez az áramlat, amely az or
todoxia, a „tiszta tanítás” elsősor
ban az értelemre ható száraz dog- 
matikusságával szemben a „szív 
vallása” kívánt lenni, melegebb 
hitre, biblikusabb kegyességre, 
őszintébb bűnbánatra, Isten ke
gyelmi eszközeinek nagyobb meg
becsülésére és a szeretet gyakorlá
sára buzdított. Arra törekedett ez 
az irányzat, hogy a hívek ne csak 
vallják, hanem éljék is a keresz- 
tyénséget. Egyházunk lelkészei kö
zül még az elnyomatás idején is so
kan tanultak külföldön, így a hallei 
egyetemen is. Közülük kerültek ki 
azok, akik felismerték, hogy mi
lyen áldást, segítséget jelenthet a 
pietizmusban megújult, megerősö
dött keresztyén élet a megfáradt, 
elnyomott magyar evangélikusság 
számára.

Hazánkban Acs Mihály (1646- 
1708), Thököly Imre tábori papja 
volt talán az első, aki ennek a lelki 
megújulásnak a hordozója. Ki
emelkedő érdeme, hogy számos 
énekkel, imádsággal gazdagította 
az egyházi életet, népszerű, új éne
keskönyvet, a „Zengedező Mennyei 
Kart”-t szerkesztett, amely nyolc
vannyolc év alatt tizenkét kiadást 
ért meg, és utána is hosszú ideig 
alapjául szolgált énekeskönyveink
nek. Érdemes fellapozni mostani 
Énekeskönyvünkben a 372. számú 
énekünket, hogy megízleljük Ács 
Mihály Krisztus utáni vágyódását, 
tőle segítséget váró hitének mély
ségét: „Jézus, hát téged én szívem 
várjon, / Téged, örömöm forrását,

áldjon. / Benned örvendez csupán 
én lelkem, /  Mert benned békét, nyu
galmat leltem. ” Úrvacsoravéteí 
előtti imádságában pedig -  amely 
ugyancsak megtalálható Énekes
könyvünkben a 704. oldalon -  az 
evangéliumi hit és a szeretet refor
mációi örökségét eleveníti fel és 
teszi személyes vallomássá.

Éppen a pietizmus volt alkalmas 
arra, hogy a lelkészek mellett szó
hoz juthassanak a világiak is. így 
vált az evangélium hordozójává, 
hirdetőjévé ebben a korban egy 
asszony is, Petrőczi Kata Szidónia 
(1662-1708). Édesanyja Thököly 
Érzsébet, Thököly Imre húga, 
édesapja Petrőczy István, a nemze
ti függetlenség harcosa volt. Pet
rőczi Kata fiatalkora a kuruc sza
badságharcok forgatagában telt, 
sok üldöztetéssel, meneküléssel, 
keserűséggel. Legnagyobb csaló
dása az volt, amikor férje kettős 
árulást követett el; a császáriakhoz 
pártolt és katolikussá lett. Keresz
tyén hite mégis erőt adott számá
ra, legyőzte kétségbeesését, és az 
Igében találta vigasztalását, kereste 
reménységét. Számos énekben, 
versben tesz mások számára is erő
sítő tanúságot: „Ó, hogy adhassak 
hálákat / Néked édes Jézusom, / Én 
megváltó Krisztusom, / Ki a halál ka
pujából I Kihoztál, segítségem, I Jé
zus, én reménységem. ” (Ekv. 373.).

Nemcsak a vallásos költészet
ben gazdagította egyházi életün
ket, hanem fordításaival is. Nép
szerű teológiai műveket, így töb
bek között Amdt János püspök
nek egyik könyvét, a „Jó Illattal 
Füstölgő Igaz Szív” címűt ismerte
tett meg, és ezáltal sokakhoz jut
hatott el a pietista kegyesség gya
korlata.

A történeti, hallei pietizmus a 
Dunántúlon kezdett széles körben 
terjedni. Győrből indult, innen su- 
gárzott ki, ahol a 18. század elején 
Torkos András volt a gyülekezet 
lelkésze és egyben tanítója is. 
Imádságoskönyvet írt, kiadta Lu
ther Kis Kátéját, és lefordította az 
Újszövetséget. Másik pietista lel
kész ebben az időben a Dunántú
lon Bárány György volt, aki nagy 
buzgósággal gondozta a kicsiny 
szórvány gyülekezeteket, tanított, 
káték, imádságoskönyvek, énekes
könyvek kiadásáról és terjesztésé
ről gondoskodott, ő is lefordította 
és jegyzetekkel látta el az Újszö
vetséget, hogy Isten élő és írott 
Igéjét minél szélesebb körben 
megismerjék.

A sok megújult hitű és szolgála
tú lelkész közül mindenképpen 
meg kell említenünk Bél Mátyást 
(1684-1749), aki lelkészsége mel
lett korának egyik legvonzóbb 
egyénisége, legnagyobb történet- 
és földrajztudósa is volt. Eredeti
leg nem is készült lelkésznek, min
dig is a tanítói, pedagógiai tevé
kenységet érezte sajátjának, ezt 
oly mély keresztyénséggel végezte, 
hogy Halléban magának a pietiz
mus „atyja”, Francke, fiának a ne
velője lett. Vallotta, hogy a hitből 
fakadó kegyes életnek gyümölcsö
ket kell teremnie, meg kell lát- 
szódnia életünkben. Róla mesél
ték azt az anekdotát, amelynek hi
telességéről ugyan nincs bizonyí
ték, de mindenesetre jellemző, 
hogy amikor egyszer ü í. Károly 
audiencián fogadta, jelen volt a ki
rályné is. Miután Bél Mátyás eltá
vozott, elragadtatva mondta: „Őt 
kellene meghívnunk nevelőnek a kis 
Mária Teréziánk mellé!” Csak ak
kor csapta ijedten össze a kezét, 
amikor férje megmondta neki, 
hogy az, aki annyira megnyerte a 
tetszését, „eretnek prédikátor”. El 
lehet játszani a gondolattal, ho
gyan találkozott volna a magyarság 
az evangéliummal, ha valamikép
pen mégis Mária Terézia nevelője 
lett volna?

Nehéz időben, a kívülről meg
gyengített, üldözött egyházban Is
ten gondot viselt róla, hogy az evan
géliumi meleg hit, az élő Ige, a meg
élt kegyesség tartsa meg a magyar
ságot, evangélikus egyházunkat.

A  pietisták munkáját látva, má
sokban is felébredt a buzgóság. 
A zok a templomok, amelyek meg
maradtak, megteltek; ott, ahol nem 
volt templom, a családi otthonok
ban olvasták a Bibliát, énekeltek, 
imádkoztak, mint az első keresztyé
nek. A z iskolákban is az evangélium 
szelleme erősödött, nagy jelentőséget 
kapott a kátétanítás, az egyházi 
éneklés és a vallásos nevelés. Meg
újult az erkölcsi élet, az egyházi fe
gyelem is. És bár voltak túlzásai is a 
pietizmusnak, bár néha a hangsúly 
mintha Krisztusról az emberre, a ke
gyelemről a hívő keresztyén cseleke
detére tevődött volna át, és emiatt 
voltak, akik tévtanítást láttak benne, 
és üldözték, valójában az Egyház 
Urának kezében áldott eszköz volt 
arra, hogy nemcsak megmaradjon, 
de gazdagodjon az evangélium hir
detése szóval és élettel.

Balicza Iván
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A vitorlásverseny
valami nagyon érdekes dolog!
Már sokat gondolkodtam, hogy is van ez: 
ugyanaz a tó, ugyanaz a szél, szinte 
ugyanazok a hajók is, alig van különbség.
Mégis az egyik a mezőny előtt szárnyal, 
a másik meg utolsóként bukdácsol a hullámokon. 
A gyülekezetünkre emlékeztet:
Ott ülünk mind, ugyanabban a templomban, 
hallgatjuk ugyanazt az igehirdetést, 
és mégis... Olyan különbözőként hat ránk, 
annyira más és más, ahogy élünk vele.
Uram, én nem akarok egy helyben maradni!
Szólj, hadd keljek szárnyra szavaddal!

TANÚIM LESZTEK

M árton püspök
A Római Biro

dalom Pannónia 
tartományában, a 
mai Dunántúl
Szombathely váro
sában született 
Márton, pogány 
szülők gyermeke
ként. Már fiatalon 
érdeklődött a ke- 
resztyénség iránt, 
és 10 éves korában 
saját döntése nyo
mán megkeresztel- 
kedett. Apja, aki a 
római hadseregnél 
szolgált ezredes
ként, fiát is katonai 
pályára adta. Már |
15 évesen katonai szolgálatot végzett. Kötelességét 
olyan példásan végezte, hogy az elöljárók, ha egy ka
tonát rendetlenség miatt meg kellett dorgálni, jó pél
daként Mártont állították.

Mártont idővel a mai Franciaország területére he
lyezték. Itt, Amiens városának kapujában történt, 
hogy egy meztelen koldussal találkozott. Pénze nem 
lévén, így nem tudta segíteni, de hogy ne fázzon, le
vágta katonaköpenye felét a kardjával, és azzal takar
ta be a didergő szegény embert. Jósága miatt gorom
ba társai kinevették. Nem is maradt sokáig a hadse
regnél. Inkább Poitiers püspökénél, Vidomál tanul
mányozta a Bibliát. Nagy örömére pogány családját is 
sikerült megnyernie Jézus ügyének, ők is keresztyén
né lettek.

Vidor halála után tanítványát, Mártont választották 
utódául. Ebben az időben javában folyt a keresztyé- - 
nek üldözése és zaklatása a pogányok és a hatóságok 
részéről. Önmagával szemben roppant szigorú volt. A- 
rábízott gyülekezetét viszont nagy szeretettel és oda
adással pásztorolta. A hagyomány szerint huszonhat 
éven át volt gyülekezetének püspöke, mígnem 397- 
ben, 84 esztendős korában hazatért Tferemtőjéhez.

Az utókor leginkább az amiensi városkapunál meg
szánt koldussal kapcsolatban emlékezik rá, mint az ir
galmasság hű példájára.

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK 
-  SKANDINÁVIÁBÓL

„Tisztelendő bácsi, három birkám van” -  kiáltotta 
felém egy látogatásom alkalmával a kis Anna. Látni 
akartam báránykáit. Az udvaron átvezetett az akolig,

ahol a juhok és a báránykák voltak. De itt a juhok 
közé keverve legalább húsz bárányka is volt, úgy
hogy azt gondoltam magamban: kedves Annácska, 
itt ugyan meg nem ismered a bankáidat. Anna 
megállt és a nyájra nézett. Egyszerre csak az ujjával 
mutogatva így szólt: „Nézd! Ez is az enyém... ez 
is... meg ez is az enyém!” Kedves Annácskám -  
szóltam - ,  hogyan ismerheted meg a bárányaidat, 
hiszen ezek mind egyformák!” Anna csodálkozva 
nézett rám és bizonyára valami nagyon furcsát gon
dolhatott rólam, mert ezt mondta: „Megismerni 
őket? Hát csak megismerem őket, hiszen az enyi- 
mek!”

Jézus is ezt mondja: „Én vagyok a jó  pásztor, én 
ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek 
engem ..."

Lunde János nyomón

Hwnorzsák
Kovács meghal és feljut a mennybe. Szent Péter fo 

gadja:
-  Mielőtt választasz a menny vagy a pokol között, pil

lants be mindkét helyre!
Evvel egy ablakhoz vezeti, ahonnan feltekintve, szo

morúan imádkozó szenteket lát. Se aUeluja, se hárfa, 
mindent szürke ködfelhő takar. Á m  a szakadozó felhők 
alatt mélyen, táncoló alakokat fedez fel, akiknek életét -  
á látvány szerint -  öröm és boldogság tölti el.

-A z o tt a kárhozat -  világosítja fe l Szent Péter.
Kovács dönt: '
-  Oda akarok m enni
Kevéssel később Kovács a kárhozat kapuján kopog

tat. A  portásördög kinyitja a kaput és csak annyit mond 
neki:

-  Kazán 79! - é s  egy villát nyom a kezébe.
- D e -  akar tiltakozni Kovács -  én onnan felülről...
-J a ?  A z a m i propagandaosztályunk -  válaszolja az

ördög.

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

A  r e f o r m á c i ó  h a n g j a i  k ö l t é s z e t ü n k b e n

Lapozgatok a poézis szeretetében korántsem élvonalbeli 
társadalmunk kedvelt versei között. Keresem a reformáció
ra utaló műveket. Nem tanulmányt akarok írni a reformá
ció ügyének költői megszólaltatásairól Pedig az a hitet tisz
tító robusztus történelmi világ olykor névtelen költőket is a 
lelkesedés komoly bizonyságtételének magasába emelt. E 
helyett megállók három versnél. Egy közel százados műfor
dításnál egy kortárs költő robusztus élményénél s egy verse
lő lelkészünk reformációi program-versénél 

Egyházunkban minden komák reformációi gondja volt 
Luther Erős várunk énekének megfelelő magyar műfordítá
sa. Éneknek íródott, s mint ilyen, korok dallamváltozataitól 
befolyásolva, ki volt téve a szövegfordítás változásainak 
Századunk első felében nem volt év, hogy ne termettek vol
na új és új fordítások Szinte hihetetlen, de kerek kétszáz for
dításról tudunk Sokakat megihletett Luther hatalmas him
nusza. A hitbeli átvállalás tiszteletre méltó ezekben a pró
bálkozásokban. Igen nehéz, szinte lehetetlen Luther hatal
mas hitének megszólaltatása. A legtöbben a költői szintet 
csak súrolják Észrevették ezt közvetlen elődeink is. 1934- 
ben pályázatot írtak ki a költői erejű fordításra, amely „hű 
tükre legyen a reformátor lelkének éreztesse a XVI. század 
vallási válságából diadalmasan kiemelkedő hit erejét és oly 
magyar nyelven szólaljon meg mintha Luthernek e müve 
valamely magyar lélek költői alkotásvágyából született vol
na. "A lelkesedés szép volt, a remény is, ám az elképzelés túl
zott. Ugyanakkor megkívánták az énekelhetőséget is. A  titkos 
pályázatra 136 pályamunka futott be. Egy sem ütötte meg a 
kívánt mértéket, a díjat nem adták kL Néhai jó Kovács Sán
dor teológiai tanár, a későbbi püspök, így indokolta meg: ,,A 
mi korunk nem kongeniális Luther korában, s így hite is 
gyenge mécsvilág az ő hatalmas lángú hite mellett. ” Szerinte 
a pályamunkákra „rányomta bélyegét a kor, mely — mivel 
igazán élő hite nincsen -  a hitnek nyelvét, nem ismeri. ” 

Nem szúrt szemet a bírálóbizottságnak, hogy a jeligés pá
lyamunkák között ott rejtőzött J ó z s e f  A t t i l a  pálya
munkája is. A jeligés borítékokat évekig nem bontották fe l 
Tovább nem foglalkoztak a pályamunkákkal, elfelejtődött 
az ügy.

1960-ban, huszonhat év múlva, az Erős vár fordításai 
után kutatva, S ó l y o m  J e n ő v e l  én bontottam fel a 
pályázat anyagát, s akadtam rá József Attila szövegére, az ő 
kísérő megjegyzéseivel együtt. A pályázatban jeles emberek 
müveit is megtaláltam, mint C s e n g e y  G u s z t á v é t ,  
K o z m a  A n d o r é t ,  M a s z n y i k  E n d r é é t ,  
S á n t h a  K á r o ly é t ,  S t r o m p  L á s z l ó é t ,  S z é 
k á c s  J ó z s e f é t ,  T o r k o s  L á s z l ó é t ,  Vie-  
t o r i s z  J ó z s e f é t  stb. Érdemes volna ezekről egyszer ta
nulmányt írni.

József Attila maga -  tudomásunk szerint -  nem szólt a 
pályázatról De annak lezárása után, később közre adta a 
művet. Először egy Cserépfalvi kiadású kötetében jelent 
meg. Azután az évek során több újság folyóirat közölte. La
punkban is olykor meg-megjelent. Sőt mai énekesköny
vünkbe is felvettük a régi, megszokott szöveg mellett (256). 
Egy későbbi kiadás dönti majd el, hogy melyik lesz a hiteles 
szöveg. A  ma használatos fordítás eredete ismeretlen, sokat 
javítgatott szöveg. Legutóbb Payr  S á n d o r  simította 
1911-ben.

József Attila fordítása magyar szépirodalmunk drága kin
cse. Kifejezéseiben frappáns, magával sodró, tiszta hittel cél
ratörő harci ének Némely meghökkentő szóképével elgon
dolkoztató.

Az Erős várunk szövege a múltból jön a mába. Nem 
ódon nyelven, nem letűnt hitben, a mai emberhez is közel 
álló dicsőítő énekünk Mindkét szövegben. A  másik, refor
mációt uléző mű, amiről szólni szeretnék, a mából a múlt
ba megy és eszméltet. Illyés Gyula közismert, robusztus köl
teményére gondolok ,A  reformáció genfi emlékműve előtt" 
című megdöbbentő versre. Maga az emlékmű az egyik genfi 
parkban áll Alkotója a történelmet véste a 143 lépés hosszú 
kőfalba. K á l v i n ,  Knox,  Faréi ,  B é z a  állnak me
reven egymás mellett, s távolabb néhány történelmi alak rit- 
kásan, közöttük B o c s k a y is. Luther külön kőtömböt ka
pott, mint akt már túlnőtt a történelmen, időtelenné vált.

Emlékszem az emlékmű megszületésére. A  magyar 
H  o r v a i  J á n o s  is pályázott az alkotásra. Díjat is nyert 
vele. Az ő művén tömör kőoszlopon áll a Krisztus-szobor, s

F I A T A L O K N A K  

ILYEN VOLT A SZÉLRÓZSA (3.)
Vélemények, riportok a táborból

A megnyitó előtt
D. Szebik Imre püspök mondta:
-  A Magyar Evangélikus Egyház a települések 

mintegy tíz százalékán van jelen. Szükség van arra, 
hogy ez a kisebbségi vallás ifjúsági csoportjaiban is ta
lálkozzon. Miután ma már senki nem akadályoz meg 
bennünket, ötven év után most ismét rendezhetnek a 
fiatalok találkozót. Örülünk, hogy éppen Tblna me
gyében kerülhet erre sor, hiszen itt az evangélikusság- 
nak nagy múltja van.

Egyenrangú társak

A táborozó mozgássérültek közül Pernye Borbálát 
kérdeztük:

-  A  piliscsabai társasotthonban élek, tizenhárom 
sorstársammal együtt. A z otthont az egyház működteti. 
Mindegyikünknek különálló lakrésze van, amelyet 
igyekszünk magunk rendben tartani A kinek ez nem áll 
módjában, az kérheti a dolgozók segítségét. Nagyon fon
tos, hogy tudjuk, mindig van valaki a háttérben, akire 
bármikor számíthatunk Sokat vagyunk együtt, néha kö
zösen étkezünk, vannak bibliaóráink és járunk gyógy
tornára. Munkalehetőséget is szerzett számunkra dr. 
Gadó Pál, akinek nagyon sokat köszönhetünk

A szervező
Az első országos evangélikus ifjúsági találkozóról 

az egyik szervezőt, a budapesti Marton Ihmást kér
deztük.

-  A  nagyszámú résztvevő és a táborban kialakult jó 
hangulatú légkör egyaránf minden várakozásomat fö
lülmúlta. Úgy érzem, sikerült egy valódi találkozási 
lehetőséget nyújtanunk a fiataloknak. A Lehetőségek 
piacán például annyi információval találkozhattak, 
hogy közel egy órát el lehetett ott tölteni a bemutat
kozók kérdezésével, megismerésével. Meglepett a 
sokszínűség, amit a fiatalok hoztak magukkal a kü
lönböző gyülekezetekből. A  táborban mindenki meg
találta a maga helyét, és a testvéri kapcsolatokat.

-Milyen tapasztalatokat szereztetek a rendezés során?
-  A  fiatalokkal foglalkozóknak akár figyelmezte

tésként is mondhatom, hogy igenis van mit csinál
nunk, még egy evangélikus ifjúsági táborban is.

A  váraljai összejövetel fegyelmi és erkölcsi problé
ma nélkül zajlik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az 
ide érkező fiatalokat nem fenyegetik a kortársaikat 
veszélyeztető problémák.

az oszlop tövében ül gondolatokba métyedve Kálvin kicsi 
alakja. (A Krisztus-alakot különállón a Herendi Porcelán- 
gyár mintázta meg s tette ismertté.) Ennek a műnek a ma
kettje ma is látható Budapesten a Református Teológián. 
Nem ez valósult meg hanem az I l l y é s  G y u l a  által 
megírt hosszú fal, ami előtt megrázón elmélkedik a költő. 
Máig jön a történelmi emlékezésben a véres, harcos esemé
nyeken át. Egészen addig ahol a „mindig úrhitű tolnai 
pásztor, s a csupa dac sárréti prédikátor” -  apai és anyai 
ősei -  kelnek szüntelen bírókra vérrel, könnyel, daccal, győ
zelemmel. Kérdi, nem volt-e hiába a harc?Am: „ lá t ták ,  
vagy  n e m  a c é l j u k  / a z t  j ó l  l á t t á k ,  h o g y  
n i n c s  v i s s z a f e l é  ú t ;  /  a m ú l t ,  a h o g y  
f ü s t - v e r t e  ö s s z e o m l o t t ,  / úgy l ö k t e  ő k e t ,  
m i n t  l ő p o r  az  ó l m o t  : /  e l ő r e !  és ő k  v á l 
l a l t á k  e s o r s o t  -  / m o n d d  h á t  v e l e m ,  
h o g y  d i c s ő s é g  r e á j u k ! ”

Megrázó reformációi vers!
A  nagyok közül idézhetnénk R e m é n y i k  S á n d o r  

Luther-versét, ,^4z őriás”-t, s másokat is. Ám most végül 
verselő papjaink felé hadd fordulok' Toliforgatóinkat is 
megfogta a reformáció témája. Jubiláns években tették ezt 
előszeretettel Ezek között egyet említenék most meg 
J a k u s  I m r e  „Fehér hattyú”-ját. Sablonoktól elütő vers 
ez. Gondolatanyagát a névmagyarázatra alapozó történelmi 
legendára építi: Húsz = lúd; Luther = hattyú. Most meg
égettek engem, mint egy ludat -  mondta a legenda szerint 
máglyára mentében Húsz János -, de száz év múlva eljön a 
hattyú, őt nem tudjátok majd megégetni. A  sátán monológ
jában elmondja a középkori sötétséget, majd a barát mono
lógjában Luther bűnbocsánatért vívott küzdelmét, a kegye
lem ajándékát, s az „Utóirat”-ban így fejezi be:

„És a f e h é r  h a t t y ú  á t s z á l l t  a v i l á g o n .  
Á t r e p ü l t  a b ű n ö n ,  s á r o n  és  h a l á l o n  
K r i s z t u s  úr  k e r e s z t j e  v i l á g o l t  k e z é b e n  
és m i n t  í rva  va g y o n ,  úgy. . .  k e g y e l e m 

k é p p e n . . .
t o v a s z ö k ö t t  a tél ,  o l v a d o z o t t  a hó  
s így  i n d u l t  ú t j á r a  -  a r e f o r m á c i ó . "  
(Megjelent az Új Harangszó 1949. okt. 30-i számá-* 

ban.)
D. Korén Emil

A házigazda szemével
Molnár Zoltán, a váraljai ifjúsági tábor gondnoka, 

így látja a rendezvényt:
-  Ilyen nagy létszámú táborunk még soha nem volt. A  

szervezés nagyon frappáns, amit jelez, hogy jó l megfér a 
tábor területén a nyolcszáz résztvevő. Egyedül a mosako
dáshoz szükséges vizet kellett katonai zuhanyozóval meg
oldani, de ez várható volt, fel is készültek rá a házigazdák

Tévhit, hogy az egyház az öregeké
A mai evangélikus fiatalokról Krähling Dánielt, a 

Tolna-Baranya egyházmegye esperesét kérdeztük.
-  A  bonyhádi 

gimnázium néhány 
éve visszakerült az 
egyház fennhatósá
ga alá. Mit jelent ez 
a diákok számára?

-  Akiknek már 
volt egyházi kötő
désük, azoknak ez 
meg is maradt. Az ő 
számukra rendsze
resen tartunk hit
tanórákat. A többi 
diák körében nem 
szeretnénk „ha
lászni”, de örömmel vesszük, ha valaki érdeklődik a 
vallás iránt. Tulajdonképpen lehetőségük nyílik közel 
kerülni az evangélikus egyházhoz.

-  Hány evangélikus fiatal él Tolnában és Baranyában?
-  A z egyházmegye Jélekszáma tizenegyezer, ebből 

hatezer az aktív egyházfenntartó. A  fiatalok a fenn
maradó ötezer lakos között keresendők. Hogy ki szá
mít evangélikus fiatalnak? Az alsó korhatárt a konfir
málás időpontja határozza meg. Felső korhatár nincs. 
Az a fiatal, aki annak érzi magát.

-  Mekkora jelentősége van a Váralján megrendezen
dő országos ifjúsági találkozónak?

-  A  legfontosabb, hogy meg tudja szólítani a fiatalo
kat. Eddig az a tévhit élt az emberekben, hogy az egy
ház az öregeké. Ezen a szemléleten változtat egy ilyen 
ifjúsági összejövetel, amely az evangéliumot hivatott 
megszólaltatni zenével, előadásokkal, színjátékkal.

-  Tolnában több ifjúsági kör is működik, amelyek a 
fiatalokat igyekeznek összefogni

-  Léteznek apró körök, ezek talán a jövő kezdemé
nyei. ,A jelenlegi negyven-ötven évesek nagy része 
igyekezett távol tartani gyermekeit a vallástól. Már
pedig, ha a szülő nem irányítja, nem segíti gyermekét 
abban, hogy a hasonló korútűt egymásra találjanak az 
egyház keretein belül is, akkor nekünk nagyon nehéz 
a munkánk. Egyházmegyénkben -  az isteni gondvise
lésnek köszönhetően -  több fiatal lelkész is dolgozik, 
őket pedig könnyebben elfogadják, meghallgatják a 
mai tizenévesek. És ami a váraljai országos találkozó
ban a legfontosabb: a fiatalok az evangélium igéit to
vábbadják, hirdetik kortársaiknak.

Összeállította: Máté Réka

PAT -  Keresztyének vagyunk?!
Egy egyházmegyei iijúsági tábor utóhangja

Zalai dombok. Hétfő délután. Szikrázó napsütés. A he
gyen és a kertben dolgozó szorgalmas helybelieknek a mun
kától, nekünk pedig a jól megpakolt hátizsákjainktól folyt a 
hátunkon a verejték.

Apró templom, óriási udvar, zöld katonai sátrak -  mind 
minket vártak. Nem is hagytuk üresen tátongani őket. Hol
mijaink a sátorba repültek, mi pedig a rögtönzött focipályá
ra és a hintákra. S a templomocskában is hamarosan össze
gyülekeztünk, hogy vendéglátók és vendégek egyaránt hálát 
adhassunk Istennek.

Az első este riadt, de mégis merész arcai másnapra már 
jóbarátok lettek. Együtt nevethettünk, ha túl gyors volt még 
az új ének és beletörött a nyelvünk; ha a korinthusi levelet 
Ézsaiás könyve után kerestük; s ha a bibliaismereti versenyre 
való lázas készülés közben valaki békát dugott az orrunk alá.

Együtt szomorkodhattunk a vezetőkkel a színjátszás Síl
es eredményén. Az volt ugyanis a feladatunk, hogy megjele
nítsünk pár jellemző percet egy olyan család életéből, ame
lynek egyik fele hívő, a másik fele hitetlen, és megoldást is 
hozzunk problémájukra (lKor 7,12-15). Három családnál e 
konfliktus váláshoz vezetett, s csak egy családnál szentelő- 
dött meg, s lett hívővé a hitetlen fél. Négyből egy, nem is 
olyan elkeserítő, de a másik hármat olyan szívfacsaróan iga- 
zian játszották el.

Mi azonban továbbra is töretlen hittel és bizalommal 
mentünk egymás felé, mosolyogva a zord arcú életre, hogy 
mi majd megmutatjuk: „Erős vár a mi Istenünk!" Hiszen a 
hét végére -  hála a szorgalmas bibliaolvasásnak és előadá
soknak -  megtanultuk Pál apostoltól és a korinthusi gyüle
kezettől, hogy élő Urunk van: Jézus Krisztus. S e tudással 
már eltörölhettük a kérdőjelet a hetünk mondatának a végé
ről. S maradt a határozott állítás és a félelem nélküli, szere
tetteljes kiállás a világ elé: Keresztyének vagyunk!

Erről szólt az ének Vilmos bácsi hegyén a szalonnasütés 
és a finom sütemények között; erről szólt a vidám labdázás 
a zalakarosi medencében, s erről szólt a pattogó tűz az utol
só éjszaka csillagfénye alatt: Krisztus-követők vagyunk!

Szombat, úrvacsora, elválaszthatatlanul egyforma... 
Poggyászok... Ismét csendes minden.

De hallga csak! Valami itt zajong a szívünkben, itt ugrál és 
kiabál itt éget, mint az esti tábortűz, mint a ragyogó napsu
gár: ,Jírisztus él, és én követem.!”

József Attila ezt írta:
»Az Isten itt állt a hátam mögött,
S én megkerültem érte a világot."
Köszönjük Istennek, hogy ezen a héten is ott állt a hátunk 

mögött!
Köszönjük a páti gyülekezetnek és a vezetőinknek, hogy 

e en a csodálatos kis faluban a hátunk mögé irányították a 
. gyehnünket, hogy ezután már Jézussal kézen fogva kerül
hessük meg a világot!

Köszönjük szüléink és mindannyiuk imádságát és támo
gatását, mellyel lehetővé tették, hogy részt vehessünk e tá
borban.

Nagy Szilvia

Krähling Dániel



budapesti evangélikus templomok

A rákoskeresztúri gyülekezet templomai (17)
egySéggé Vált ^  önáltó fíókegyházak megszűntek, s a rákoskereszt- 

Mindhárom templom Sándy Gyula műve, Raffay Sándor püspök szentelte fel őket
Rákoscsaba

"területe már a rómaiak ideje 
óta lakott. 1880-ban 63 evangéli
kus lakosa járt Keresztárra temp
lomba, s ez évben alakult meg a 
csabai „leányegyház”. 1911-ig a hí
vek száma 100 fölé emelkedett, 
ekkor a rákoskeresztúri egyház- 
község fiókegyházává váltak. Már 
1910-ben indult gyűjtés templom 
építésére, de a pénzt elvitte a há
ború. Az 1935-ben alakult Temp
lomépítő Bizottság s a Nőegylet se
gítségével újból gyűjteni kezdtek. 
1937-ben vásároltak telket és kér
ték fel Sándy Gyulát a tervek elké
szítésére. A templomot 1939. júni
us 11-én avatták fel.

tő Bizottságot hoztak létre s megin
dult a gyűjtés 250 evangélikus csa
lád és a község más vallású lako
sai felajánlásai segítségével. Sándy 
Gyula 28. templomának alapkövét 
1938-ban tették le, a templomot 
1939. május 18-án szentelték fel. 
Harangjára 1947-ben kezdődött 
gyűjtés, még abban az évben fel is 
szentelte Ordass Lajos püspök és 
Zászkaliczky Pál esperes.

A szép parkban álló épület ter
méskőből készült, külseje nyers
tégla. A támpillérek és párkányza- 
tok anyaga vasbeton. Sokablakos 
tornya a kapu fölött, középen 
emelkedik, oromfala 4 sarkán itt is 
a „fiatornyos” díszítést találjuk, de 
nagyobb méretben. A téglalap ala
kú alaprajzhoz kétoldalt, a hom
lokzati részen külön fedélszékű, 
félköralapú terek csatlakoznak. -  
A templombelsőt 1994-ben reno
válták. Oltárán nagy fakereszt. A 
beüvegezett karzat mellvédjét réz 
Luther-rózsa díszíti.

Rákosliget
A Rákoskeresztúr község terü

letén épült önálló település (első 
időben „Munkás Otthon"), mely 
1903-ban községgé válva kapta a 
Rákosliget nevet, 1906-tól az 
anyagyülekezet legjelentősebb

fiókegyháza lett. 1931-ben bízták 
meg Sándy Gyulát templom építé
sével, alapkövét 1932-ben tették 
le, s november 20-án szentelték fel 
a templomot. Gyülekezeti háza 
1941-ben épült.

A templom terméskőből készült. 
Négyszögű ablakait ferde vonalban 
épített, lefelé szélesedő támpillér- 
sor választja el egymástól. Tornya 
zömök, az oromzatokat lépcsőze
tes falazás záija le. Belül „ojkos” 
mennyezet. Alaprajza téglalap ala
kú, szögletes oltártérrel, melyet 
körívesen sekrestye ölel körül. A 
fafaragású oltár, mennyezet és pa
dok színes, magyaros motívumok
kal díszítettek. Az oltárkép a Vakot 
gyógyító Jézust ábrázolja.

A Dantherm-iendszerű fűtés a 
finn testvérek ajándéka.

Kovács Mária

Jézus Krisztus Piliscsabán!
Az épület tornyán a székely tor

nyokra jellemző, de arányukban 
egészen kicsi „fiatomyos” díszítést 
alkalmazta az építész, ezzel ma
gyaros hatásra törekedve. A to
rony baloldalt simul az épülethez. 
Díszítést mindössze a kapubéllet 
ívei és a homlokzaton végigvonuló 
egyszerű mértani alakzatok jelen
tenek. A sima falakat négy, álló 
téglalap formájú ablak tagolja.

Az oltáron hatalmas fakereszt. 
A karzat mellvédjén színes mozaik 
a Keresztség, Biblia, Úrvacsora, 
Szentlélek és az Egyház szimbólu
mait jeleníti meg. Itaytler Gábor 
orgonaművész díjnyertes orgonáját 
azAcquincum Orgonagyár készítet
te 1976-ban. -  A gyülekezeti terem 
freskóit Szita István festette.

Rákoshegy

A község 1921-ben lett önálló. 
Evangélikus fiókegyháza 1929-ben 
alakult meg. 1935-ben Templomépí

Egy csodálatos hetet töltöttünk a 
piliscsabai Betel Missziói Otthonban 
az EKE. szervezte evangélikus ifjú
sági csendeshéten, július 29. és au
gusztus 3. között. 80 tizen- és hu
szonéves fiatal gyűlt itt össze, hogy 
egy hétre félrevonuljon a világ zajá
tól a Bétel Otthon csendjébe, Isten 
közelébe azért, hogy hitében meg
erősödjön és lábával újra rátaláljon 
a biztos kősziklára és a „keskeny út
ra”.

A résztvevők különböző evangéli
kus gyülekezetekből érkeztek, így 
Érdről, Nyírszőlősről, Győrből, Oros
házáról, Ikladról, Miskolcról, Ős- 
agárdról, Pesterzsébetről, Kispestről, 
de még Apácáról (Erdélyből) is.

A csendeshetet szervező és vezető 
két lelkész -  Györfi Mihály és Verasztó 
János -  úgy állította össze a progra
mot, hogy a mellett bőven maradjon 
idő az egyéni elcsendesedésekre és 
lelki beszélgetésekre. Minden, a hét
köznapi világunkhoz kötő dolgot (tv, 
kártya, sakk stb.) igyekeztünk erre a 
hétre kiiktatni az életünkből. Eleinte 
ez néhányunkból nemtetszést váltott 
ki, de később beláttuk, hogy azok egy
általán nem hiányoztak.

A délelőtti áhítatok témáját a „bib
liai kövek” szolgáltatták: Jákób- 
Lábán kövei (lMóz 31,46), Kövek a 
Jordánból (Józs 4,3), Dávid kövei 
(lSám 17,49), Kőbevájt kutak (Neh 
9,25, Jer 2,13), végül a záróisten
tisztelet igéjében szereplő Alapkő, 
Sarokkő (Ef 2,20). Az áhítatokat kis
csoportos beszélgetések követték egy- 
egy teológus vagy a hitben jártasabb 
testvér vezetésével, közös imádsággal. 
A délutáni csoportos beszélgetések 
során Isten különböző megjelenési

formáit vettük sorra: a beszélő, az 
emberré lett, a szívünkben lakozó, az 
elrejtőzködő Isten. Sokat épültünk 
ezekből a beszélgetésekből.

Az esti áhítatokon Zákeus megté
résének történetén haladtunk végig 
(Lk 19,1-10). A Szentiélektől ihletett, 
szemléletes igehirdetést hallgatva 
szinte mi is ott voltunk Jerikóban, a 
Jézust látni akaró tömegben. Mintha 
mindnyájan Zákeusok lettünk volna, 
ott kapaszkodtunk az eperfügefán, és 
egészen tisztán és világosan nekünk 
szólt Jézus hívása: „Zákeus, hamar 
szállj le, mert ma nékem a te házad
ban kell maradnom.” Igen, Jézus ott 
volt Piliscsabán, és mindnyájunkat 
megszólított.

Az esti áhítatok előtt bárki, akit az 
Isten lelke indított, bizonyságot tehe
tett: elmondhatta azt a megtapaszta
lást, amit Őtőle kapott. Az esti bi
zonyságtételek során megtapasztal
hattuk az Úr hatalmas erejét és azt, 
hogy ma is ugyanúgy munkálkodik a 
világban Szentlelke által, mint ezer 
évekkel ezelőtt. A lelkész azzal a 
megállapítással zárta az esti szolgála
tát, hogy ezek a bizonyságtételek 
messze felülmúlták a legcsodálato
sabb prédikációt is. Az előző estékkel 
ellentétben aznap néma csendben 
hagytuk el a templomot.

Azt hiszem, minden résztvevő ne
vében bátran mondhatom, hogy e 
gyorsan elszaladó hét alatt valóban 
megerősödtünk az Istenbe vetett hi
tünkben, és -  sokan először, sokan 
pedig újra -  rátaláltunk az élet igazi 
forrására, Jézus Krisztusra és a „kes
keny útra”, amelyen járnunk kell.

Hála ezért a mindenható Istennek!
Dobó László
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Gondolatok a zsinati célkitűzések valós esélyeiről
Egyházunk legfőbb törvényhozó 

szerve, az 1991-ben összehívott zsi
nat, munkája utolsó esztendejét 
kezdte meg. Tevékenységét sokféle
képpen lehet értékelni. A minősíté
sek az elvárásoktól függően fogal
mazódnak meg. Ezért nagyon szub
jektivek. Természetesen ezeknek a 
személyes megközelítéseknek is 
van létjogosultsága, de nem általá
nosítható véleményt tükröznek.

írásommal egyházunk mostani 
zsinatának tevékenységét szeret
ném történelmi beágyazottsággal 
nagyobb összefüggésbe helyezni. S 
így talán jobban megértjük jelen 
helyzetünket is.

A reformációt követően eleink 
egyházszervezetbe tömörülését 
több kisebb helyi zsinat mozdította 
előre. Majd az ellenreformációt kö
vetően is inkább regionális zsinatok 
egybehívására került sor, ami az or
szág kiteijedéséből és a közlekedés 
viszonyaiból adódóan érthető volt.

Az 1781. évi Türelmi Rendelet 
teremtett őseinknek törvényes ala
pot egyházunk újjászervezésére. 
Ahol 100 evangélikus család élt, 
építhettek templomot, paplakot és 
tanítólakást. Akkor 100 komoly 
protestáns család képes is volt erre. 
Egy év alatt 76 templom épült.

A zsinatot tíz év múlva hívták 
egybe. Sok vitával ékesítetten vé
gezte el a maga jpunkáját, amely
nek eredményeként egyházunk egy 
nagy egyházszervezetbe tömörült.

A történelem külső eseményei, 
1848, majd a szabadságharc bukása, 
az egyház önrendelkezési jogának 
felfüggesztése, megnehezítették az 
egyház életét, s végül az 1867-es ki
egyezés hozott rendezett viszonyo
kat az ország életében. Őseink en
nek nyomán érettnek tartották az 
időt új zsinat egybehívására és 
új egyházalkotmány bevezetésére. 
Gyurátz püspök már 1880-ban az 
előkészítő bizottság tagja, pápai lel
készként. De a zsinat csak a jelentős 
politikai alku, a kiegyezést követő 
24. évben ül egybe, s konszolidált vi
szonyok között végezte el feladatát.

Az első világháború évére egybe
hívott zsinat 1914-ben elmaradt. 
Majd az egész magyarságot fájdal
masan érintő, 1920. évi trianoni bé
keszerződést követően -  komoly 
előkészítő munka után -  1934-ben 
gyűltek össze az evangélikus atyák 
törvényalkotóra § jiégyv$y jülap.QS 
munkájával, igen értékes törvény- 
gyűjteményt "hoztak létre: "Köfábelf 
állami vezetők is aláírták, s ezzel ál
lami segédlettel történő végrehajtá
sát is biztosították. Egy fontos kér
déssel, nevezetesen a területrende
zéssel azonban a zsinat nem tudott 
megbirkózni. A történelmi nagy 
Magyarország határai között a szá
zad elején még 1,3 millió evangéli
kus élt négy püspökségben. Az or
szág 2/3-ad területi elvesztése után 
félmillióra zsugorodott az evangéli
kusok száma. Maradt viszont a négy 
püspökség. Közülük kettő (a du
nántúli és a bányai) aránytalanul 
nagy kiterjedésű, a tiszai és a 
dunáninneni viszont 3-3 egyházme
gyére zsugorodott. Logikusnak tűnt 
volna a két kicsi összevonása, bizo
nyos módosításokkal. A kezdemé
nyezés azonban nem kapta meg a 
szükséges szavazatarányt. Itt most 
ne keressük az okokat, hanem elé
gedjünk meg azzal a ténnyel, hogy a 
zsinat egészében nem látta elérke

zettnek az időt a területi, ill. kerüle
ti viszonyok megváltoztatására. Le
het, hogy tévedett? Nehéz volna bi
zonyítani.

E megoldatlan területrendezési 
kérdéstől eltekintve, senki sem gon
dolta azonban, hogy a zsinat hiába 
ült össze. Senki sem értékelte úgy a 
zsinatot, hogy nem végzett eredmé
nyes munkát. Ellenkezőleg. Hat év
tizedes távlatból is egyöntetű, a véle
mény, egyházunk történetének egyik 
legjobb törvényeket alkotó zsinata 
volt az 1934—3 7 évi budapesti zsinat.

Ma már senki nem vonja kétség
be, hogy az 1956-os forradalom tör
ténelmi jelentőségű esemény volt 
hazánk történelmében. Egyházi vo
natkozásai is jól ismertek. Az adott 
nehéz politikai viszonyok között a 
nagyon vitatható értékű törvénye
ket alkotó 196|6-os zsinat is tíz évvel 
a nemzeti felkelés, illetve leverése 
után ül össze.

Ebben a sorban szándékosan 
nem említettem az 1952-53. évi zsi
natot, mert annak az államtól kie
rőszakolt egybehívása és döntései 
egyházunk autonómiájának a sem
mibevételével történtek.

Jelenlegi zsinatunk az 1990. évi 
történelmi változásokat követő egy 
év múlva ült össze. Egyházunk köz
véleménye igényelte és sürgette 
egybehívását. Történelmi és politi
kai szükségszerűség diktálta létre
jöttét. Ezen emberi tényezők mö
gött merem felfedezni Isten szándé
kát és bölcs akaratát.

Miután a történelmi események 
váratlanul következtek be, a zsinat 
előkészítése igen szerény mérték
ben történhetett csupán. Valójában 
a tervezés, a törvények rendjének 
megállapítása, későbbi kidolgozása, 
amely az előkészítő fázisba tartoz
hatott volna, szükségszerűen csak a 
zsinaton történhetett.

Mindezen körülmény érthetően 
lassította a munkát. Mindezt tetéz
te egy megnövekedett -  korábban 
elfojtott -  jogos demokratikus bele
szólási igény.

Mégis a zsinat 12 törvényt alko
tott, ebből 10 törvényt hatályba lép
tetett. Az előttünk lévő egy eszten
dőben bizonnyal megalkotja a zsi
nat azokat a törvényeket, amelyek 
egyházunk egészének a harmonikus 
működéséhez még szükségesek. 
Lehet, hogy nem tud megbirkózni a 
területrendezéssel. Úgy*tűnik, a zsi
nat többségi véleménynyilvánítási 
állásfoglal ásá-sem egyik, sem másik 
irányban nem érhető el. Lehet, 
hogy nem is érett meg erre igazán a 
helyzet?

Hazánkban csak kialakulóban 
van a demokratikus jogrend. Még 
új alkotmányunk sincs. Az egyház 
és állam független egymástól. Tör
vényileg elváltak. Az egyház auto
nómiája biztosított. De nem szabá
lyozott -  vagy csak provizórikusán -  
a többi egyházhoz hasonlóan, anya
gi támogatása. Nem látható az sem, 
hogy egyházunk mekkora iskola- és 
szociális hálózatot építhet ki, 
amelyben a protestáns hagyomá
nyoknak megfelelően végezheti ne
velő, oktató és karitatív tevékenysé
gét. Nem látható az sem, hogy a fa
kultatív hitoktatás milyen mérték
ben lesz igényelt városi középisko
láinkban, s ennek megfelelően hány 
hittantanár alkalmazását tudjuk 
biztosítani. Aligha látni a végét az 
egyházi ingatlanok rendezésének.

Egyházunk személyi állománya 
gyors kiegészítésre szorul. Remé
nyeink ezen a területen biztatóak, 
de a jelenlegi helyzet sok kívánniva
lót hagy maga után.

Mindeden bizonytalansági ténye
zőket egészében jól látta a zsinat.

Mégis hozhatott volna bátor dön
tést. Amíg ülésezik, hozhat is.

Meggyőződésem azonban, hogy 
nem marasztalható el a zsinat, ha 
most nem egységes a tefületrende- 
zés kérdésében. Sem oktalansággal 
nem vádolható, sem obstrukcióval. 
Sokkal nagyobb felelősséget hordo
zó személyek ülnek a zsinatot alko
tó testvérek soraiban, világiak és 
egyháziak egyaránt.

Korábbi zsinatok a történelmi 
változásokat követő évtized letisz
tult, megnyugodott politikai légkö
rében ültek össze. A külső keret 
kontúrjai már világosan kirajzolód- 

, tak. Mai magyar viszonyainkról 
mindez még nem mondható el. S ez 
korántsem jelenti, hogy az egyház
nak a politikai viszonyok alakulásá
hoz kell szabnia szolgálatát. Az 
evangélium mondanivalója ezen 
események között artikulálódik, 
ugyanakkor időtlen vagy helyeseb
ben mindig időszerű.

Sokan a zsinati munka fiaskójáról 
beszélnek, mert a területrendezés 
kérdésében nem jutott többségi vé
leményre. Némelyek csalódásukat 
lemondásukkal juttatták kifejezés
re. Talán nem gondolták végig, hogy 
a területrendezés egy tötvény a sok 
között. Kétségkívül kiemelten fon
tos döntést igényel. De nem egyedü
li törvényszabályozója munkánknak 
s az evangélium szolgálatának.

Mások az 1952-53. évi zsinat kül
ső politikai befolyásának eredmé
nyeként alkotott „bűnös struktúrá
ról” szólnak. Nem kétséges, hogy az 
akkori események között nem sza
bad döntés eredményeként létrejött 
törvényalkotás történt. Teológiai 
értelemben azonban az ember, az 
egyén bűnösségéről és felelősségé
ről kell szólnunk, és nem a struktú
rát kell etikailag minősítenünk. A 
külső keret nem több, tnint virág
nak a váza, a folyónak a meder, mű
vészi képnek az ízléses ráma. S eb
ben az összefüggésben is igaz, hogy 
az egyház elsőrenden organizmus, 
élő szervezet, és csak másodsorban 
organizáció, szervezett intézmény. 

mm ,‘lhlán.,arra sem gondoltak, hogy 
az 1934-37. évi zsinat konszolidált 
viszonyok között sem tudta megol
dani a területi kérdést, pedig adott
ságai kedvezőbbek voltak a jelenle
ginél.

Ibdom, hogy a két zsihat terület- 
rendezési feladatában rhás-más az 
indíték. Végső kicsöngésükben 
azonban azonosak ebbeh a kérdés
ben.

Szabad tehát gondolattartomá
nyunkból előhívni a múltat. Sokak
kal ellentétben vallom, hogy 
tanít(hat) a történelem Ura, ha 
hagyjuk magunkat tanítani. Ehhez 
adjon az Egyház Feje zsinatunknak 
s mindnyájunknak felülről való nyi
tottságot, kitartó jókedvet a további 
munkához, legfőképpen pedig Tőle 
való bölcsességet és áldást. Úgy vé
lem, egy későbbi időpontra datált 
(pl. 2002 vagy 2005) kompromis
szumkész javaslat elfogadása jó le
hetőséget kínálhat terveink megva
lósításához.

D. Szebik Imre

N yárvégi jegyzetekOlimpia

M ás Atlantában és más Budapesten. Soha nem volt 
talán ennyire igaz, hogy a világ azt látja az olim

piából -  olyannak látja az olimpiát -, amit az elektro
nikus és az írott sajtó közvetít. Természetesen leginkább 
a televízió a meghatározó. Abban pedig a reklám. Ezért 
is válik uralkodóvá a nézet: ez már nem sport, itt min
den alárendelődik az üzletnek 

Nehéz vitatkozni ezzel a véleménnyel, hogy ez csak a 
felszín. Mint ahogy felszín a sok bosszúságot okozó köz
lekedés Atlantában, a szervezés időnkénti döccenéseivel 
együtt.

A  lényeg mégiscsak az, hogy 197 ország fiataljai talál
koztak az olimpián, a klasszikus eszme jegyében, ne
mek, emberfajták vallások teljes egyenlőségében, mel
lőzve minden kirekesztést. Olyan népek fiataljai mérkőz
tek meg sportpályákon, akik a, közelmúltban még harc
ban álltak, ma is számos feszültség van közöttük Több 
ország küldöttségének csak az olimpia adott lehetőséget 
arra, hogy az Egyesült Államokba lephessen. A z olimpi
ai eszme — kérdőjelezze meg bármennyire az üzleti szel
lem -  erősebbnek bizonyult a világ gondjainál, legalább 
egy pillanatra felcsillantotta a reményt, a humánumot, a 
másik megbecsülését, a tiszta játékot, a köznapokban 
szinte már feledésbe merült erkölcsi értékeket.

Talán azért is érte annyi kritika a világsajtóban az 
olimpiát, mert nehéz elhinni, hogy valami szép és jó is 
lehet, annyi csalódás ért már minket. Az olimpiai moz
galomban sem válik szét, választható szét a konkoly és a 
búza, de az értékek mindmáig erősebbnek bizonyultak a . 
kételyeknél. Igaz, századunk diktatúrái is előnyt próbál
tak formálni az olimpiai mozgalommal való kapcsola
tokból, de az eszme erősebb volt náluk Berlinben 1936- 
ban az afro-amerikai Jesse Owens volt az olimpia hőse. 

A  múlt század nagy kezdeményezései közül csak a

Vöröskereszt és az olimpia élt túl minden megpróbálta
tást.

Nem koronázták meg aki nem szabályszerűen küzd. 
Pál tanítását vallja, éli a versenyzők többsége. Nem min
denki. De a kétpólusú világ után ismét a sport lényege, a 
győzelem önmagam felett, a tiszta eszközökkel elért tel
jesítmény, kivívott siker kapott hangsúlyt.

Az olimpiai falu templomának látogatottsága talán 
nagyobb, mint sok rendszeresen működő templomé. De 
nem ezen mérhető le elsősorban a lényeg hogy a sport
teljesítmény nem egyszerűen fizikai aktivitás, hanem az 
egész személyiség müve. Test, lélek és szellem egysége, a 
fizikai és mentális kultúra egyaránt benne van az ered
ményben. Hit nélkül nem megy. A  sport -  szokták mon
dani -  az élet tükre. Élesebben, olykor felnagyítva mu
tatja életünk fényeit és árnyait.

Állam -  egyház -  kultúra
Akik nem fáradtak el teljefen a négy munkaszüneti 

nap, főként a záróünnep kavalkádjában, azoknak érde
kes intellektuális élményt ígért -Á llam  -  egyház -  kultú
ra címen augusztus 20-án éjszaka a televízió egyes csa
tornája.

A műsorvezető Kó thy  J ud i th  Várszegi  
A s z t r i k  pannonhalmi főapátot, N é m e th  G. 
Béla neveléstörténész professzort, R i to ó k  Zsig-  
m o n d  filológus, akadémikust, a Kálvin téri református 
gyülekezet gondnokát és Magyar B á l in t  szocioló
gust, kultuszminisztert hívta meg beszélgetni ezer évről 
ötven percben.

A  szellemi táplálék nem is maradt el, ami a műsor kb. 
kétharmadát illeti A  három tudós élvezetesen, szinte

csevegő stílusban tekintette át a Szent Istvántól a máso
dik világháború végéig tartó időszakot, történelmünket, 
koncentrálva az egyház művelődéstörténeti szerepére, 
ennek jelentőségére, konfliktusaira, a szerzetesek, a re
formátorok, az Anjouk, a Habsburgok tevékenységére. 
Nyitott, tárgyilagos, értékorientált beszélgetés zajlott, 
csodálhattuk, hogy rövid idő alatt mennyi mindent meg
tudtunk történelmi tényekről, mozgatórugóikról, végül 
arról, hogy a 19. századi polgárosodás, a modem álla
mok kialakulása hogyan vezetett azután ahhoz, hogy az 
állam fokozatosan átvette az iskola-fenntartási funk
ciót, de az egyházi iskolák továbbra is meghatározó sze
repet játszottak a nemzet életében.

Bizonyára jószándék vezette a műsor szerkesztőit, 
amikor úgy vélték, hogy a történeti múlt áttekintésével 
együtt lehetséges az elmúlt félévszázad és a jelen gondjai
nak megvitatása is. Ebből ezután teljes kudarc keletke
zett. Akár szakmailag akár a mondanivalót tekintve 
elemezzük a műsort.

Szakmailag teljesen kettészakadt a program -  képte
lenség hogy a beszélgetés résztvevői közül egy szereplő -  
jelen esetben a szociológus miniszter -  harminc-har
mincöt percig meg sem szólal, a jelennel foglalkozó utol
só negyedóra viszont szinte teljesen az övé -  no meg a 
műsorvezetőé -, ebből a korábbi három beszélgetőpart
ner marad ki. Ők ugyanis kevésbé érintettek -  ami napi 
munkájukat illeti -  a mai iskolaügyekben. Várszegi 
Asztrik így is elvállalta -  a közjó gondolatát a közép
pontba állítva -  egy elemzést, amire érdemes lenne 
visszatérni, a műsorvezető koncepciójába azonban nem 
illett bele. Ahogy az egyházi iskolák államosításának a 
háttere, végrehajtása, négy évtized -  lényegében egyházi

iskolák nélküli -  pedagógiai munkájának mai következ
ményei sem érdekelték

A  történelemből váratlanul a jelenbe csöppentünk 
Talán a miniszter -  aki a rá jellemző nyitottsággal, egye
nességgel válaszolt a kérdésekre -  sem vette észre, hogy 
tudatos, vagy véletlen manipuláció eszköze, amikor pél
dául azt fejtegeti, miért nem kapták kapják tneg az egy
házak a közoktatási megállapodás alapján az iskoláikat 
megillető támogatást.

így ugyanis a műsor akarva-akaratlan azt sugallta, 
igen, az egyházak művelődéstörténeti szerepe jelentős, de 
mai törekvéseink anakronisztikusak, az idő eljárt fölöt
tük Míg a történelemben a tartalmi kérdésekről, a jelen
nel kapcsolatban főként a finanszírozásról, a pénzről 
volt szó, ami enyhén szólva furcsán hatott, a problémák 
reális volta ellenére.

Az a gondolkodás jelent meg amely elítéli az egyház
üldözést, az iskolák államosítását, de úgy véli, hogy négy 
évtized szekularizációja ugyanide vezetett volna, csak 
akkor most nem lenne probléma, gond az egyházi isko
lákkal. Azaz a piszkos munka csúnya dolog volt, de ha 
már megtörtént, legalább túlvagyunk rajta.

Ez elfogadhatatlan. A  történelem majd eldönti, hogy 
szükség van-e a jövő magyar művelődéstörténetében 
egyházi iskolákra, egyáltalán az egyházak kultúraközve
títő szerepére. A  csökkenő létszámú korosztályok ellené
re a túljelentkezés az egyházi iskolákban mindenesetre a 
társadalom érdeklődésére utal.

Elképzelhető, hogy történészek, filológusok aktuális 
finanszírozási konfliktusokban is jártasak Mégis, sze
rencsésebb, ha a különböző témákat tájékozott szakem
berek vitatják meg. Szakmailag is így tisztességes.

És akkor fel sem merülhet a tendenciózus szerkesztés 
gondolata egy kitűnő résztvevőket felvonultató eredeti 
tárgyában méltán ünnepi műsor után.

Frenkl Róbert



(---------NAPRÓL
Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett 

I veled! Zsolt 103,2.
VASÁRNAP Az alázatosak kívánságát meghallgatod, 
Uram. Megerősíted szívüket. Zsolt 10,17 (Jak 2,5; Lk 
17,11-19; Róm 8,12-17; Zsolt 146). Isten előtt az alázatos 
szívű ember a kedves. Jézus példázatban szól hallgatóihoz 
az alázat jelentőségéről (Lk 14,7-11): aki megalázza ma
gát, azt Isten felemeli, megsegíti. Az alázat nem gyáva 
meghátrálást jelent, hanem Isten akarata előtti bátor meg
hajlást. Két példa erre a Szentírásból: Dávid megalázza 
magát Isten előtt és bűnbánatot tart (51. Zsolt); Mária alá
zatos szívvel meghajol az isteni akarat előtt, igent mond Is- 

I tennek: „történjék velem a te beszéded szerint”.

HÉTFŐ Igaz, tudom, hogy így van: hogy is lehetne igaza 
I az embernek Istennel szemben? Ha kedve támadna vele 
I perbe szállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszol

ni. Jób 9,2-3 (lKor 1,20; Ézs 40,15-26; Jer 7,1-15). Jób is- 
I tenfélő ember. Hirtelen súlyos veszteség éri. Vagyonát, 

szeretteit, mindenét elveszíti, ő pedig beteg lesz. Barátai 
keresik Jób szenvedésének okát. Jób nem érti, miért tör
tént mindez. Minden emberi gondolkodás felborul. Aztán 
megérti -  Isten által -, az ember nem vitázhat, nem perel
het az Úristennel. Az egyetlen jó, amjt tehet, az, hogy iga
zat ad Istennek. Isten ezt csodálatosan megjutalmazza. 
Sokszor vagyunk hasonló helyzetben mi is. Lássuk be, Is
ten az Isten, Ő az Úr, és bízzunk Benne akkor is, amikor 
nagyon nehéz...

KEDD Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, 
mert nem tud megtartani. Zsolt 146,3 (Jel 1,5; Gál 
5,16-23; Jer 7,21-28). Az ember szeretné bebiztosítani az 
életét. Fogódzót, biztos kapaszkodót keres, ami megtartja 
a bizonytalan és kiszámíthatatlan helyzetekben is. A kér- ■ 
dés az, meg tudnak-e tartani vélt földi biztosítékaink, mint 
pl. pénz, vagyon, vagy a másik ember... Jézus arra kér, for
duljunk bizalommal a mi Atyánk felé, egyedül Ő az, Aki 
meg tud tartani, Ő az, Aki soha nem hagy el, egyedül Ő az, 
akibe teljes szívvel érdemes kapaszkodni.

SZERDA Lelkemet adom belétek, életre keltelek és lete
lepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjá-
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NAPRA
tok, hogy én vagyok az ÚR. Ez 37,14 (2Kor 1,9; IThessz 
1,2-10; Jer 9,22-23). Lélek nélkül a keresztyén ember éle 
te olyan száraz, erőtelen, örömtelen. Mint ahogy egyik 
énekünk mondja: „csüggedt, áléit vagyok, fáraszt a szó...” 
Lélek nélkül nem megy sem az imádság, sem a tanúságté
tel Jézusról. Jézus arra biztat, kéijünk Atyánktól Szendéi
ket -  és mert Ő jó -, megadja nekünk. Elhisszük-e ezt? A 
mindenféle földi kérésünk előtt kéijünk bátran Szehtlel- 
ket, a legnagyobb ajándékot. (Jöjj, Tferemtő Lélek, áradj ki 
ránk, újítsd meg, keltsd életre a Tfe népedet.)

CSÜTÖRTÖK Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. 
Róm 12,16 (Jób 9,4; 3Móz 9,22-10,5; Jer 14,1-16). Önma
gunk bölcsessége nem ad eligazítást ebben a kusza, zava
ros világunkban. Sokszor a másik tanácsa sem segít. A 
Szentírás ezt tanítja: „A bölcsesség kezdete az ÚR félel
me”. Olyan jó, hogy kérni is lehet -  Istentől. Legyen ma 
példa előttünk Salamon király imádsága: „Uram, adj ne
kem bölcs és értelmes szívet, hogy különbséget tudjak ten
ni jó és rossz között,,hogy jól végezzem feladataimat...”

PÉNTEK Jézus így szólt a bénához: „Fiam, megbocsát
tattak a bűneid.” Mk 2,5 (Zsolt 25,8; Ef 1,3-14; Jer 
15,10.15-21). A béna fiatalember gyógyulást várt. A bará
tai is ezért vitték őt Jézushoz. Jézus először egészen mást 
adott. Azt adta, amit csak az Isten adhat: bűnbocsánatot. 
Azután ráadásként Jézus meg is gyógyította a bénát. Annyi 
mindent kérünk és várunk Istentől... Thdunk-e örülni a 
legnagyobb ajándéknak, az Isten bocsánatának? Ezért az 
ajándékért Isten még a Fiát is odaadta. A többi jó az éle
tünkben mind ráadás...

SZOMBAT Pál úja: Nem szeretném, ha ti az ördögökkel ( 
lennétek közösségben. lKor 10,20 (Zsolt 119,63; 2Thessz I 
2,13-17; Jer 19,1-13). Jézus, az Isten Fia, meghívott a vele I 
való közösségre, az Ó követésére. Ha Reá figyelünk, ha Őt j 
hallgatjuk, O az életünk Ura, akkor Jézus, az igaz Ember g 
a példaképünk. Ahol Jézus nem kap szót, oda könnyen 
odalátogathat az ellenség, neki az ember tönkretétele a 
célja. Jeruzsálem nem fogadta be Jézust, a következmény 
a teljes összeomlás lett. Ahol Ő helyet kap, ott béke, élet 
és áldás köszönt be.

Honfi Irén

"i f  | i

Kisebbé lenni

A VASÁRNAP IGÉJE

„ A n n a k n ö veked n ie kell, 
nekem  p ed ig  kiseb b é  
ten n em .” | | g g

Ezt az igét eleinte n em  érti az ember. 
Amikor pedig megértjük: visszataszító
nak és ellenszenvesnek tűnik.

Miért kell az „én”-t félretenni, ki
kapcsolni, háttérbe szorítani. Jézus fel
tétele ismert: „H a va la ki én u tá n a m  
a ka r jö n n i, tagadja m eg m a g á t" (Máté 
16,24). Tehát ne csak a bűnt tagadja 
meg -  hanem önmagát is. Néha még 
azt is, ami bennem jónak látszik.

De hát miért van erre szükség?
Galata 2-ben Pál még élesebben 

mondja megtérése után: „... tö b b é  teh á t 
n em  én  élek, h a n em  K risztu s é l ben 
nem ". Szükséges -  mert az ember szí
ve, énje, benseje n em  ja v íth a tó ! A mai 
ember sikerkö zp o n tú  és „ önm egvalósí
tá sra" törekszik. A divatos szólamok
kal vigyázni kell! Ha a Bibliával ellen

keznek, -  akkor könnyen csapda lehet 
belőle számunkra is.

Aki már ismeri saját szívét, „én”-jét, 
az nem törekszik önmegvalósításra. 
Valljuk meg, hogy például a család, de 
más közösség is abba megy tönkre, 
hogy a félj, a feleség, a gyermek vagy 
egy munkatárs a saját énjét akaija „ki
teljesíteni”. Egészen más, amikor szak
mai tudásban, művészetben fejlesztem 
magam. Erre szükség van. De az „én”-t, 
vagyis benső indulatomat, természete
met, amely tele van önzéssel, akaratos? 
sággal, hiúsággal stb. -  fejleszteni nem 
kell.

Félre kell tenni az én-t -  mert n em  
ja v íth a tó !

Egyik fogam eltört. Telefonáltam az 
orvosnak. Biztatott, hogy talán nem is 
kell kihúzni, talán sikerül felépíteni és 
megtartani. Amikor elmentem és meg
nézte, sajnálattal állapította meg, hogy 
ezt már csak kihúzni lehet.

Az emberi szív -  amely a b ű n  fé s zk e  
-  nem javítható, mert nekünk nem 
egyes bűneink vannak -  hanem b ű n ö s  
te rm észe tü n k! Ennek megoldása hason
lít a modern gyógyászatból ismert 
szervátültetéshez. Ha a szív vagy vese 
végképp elromlik -  kezelés helyett ki 
k e ll cserélni. Valaki másnak, a donor
nak tökéletes szervét kell átültetni. 
Többórás, nagy műtétre van szükség, 
de ha sikerül -  a beteg szinte másod
szor születik, új életet kap.

Számunkra adva van a tökéletes 
„Donor”, Jézus Krisztus, aki életét ál
dozta azért, hogy általa megújulhas
sunk. Aki élni akar bennünk, aki ön
magát kínálja nekünk, és vele az Ő ter
mészetét.

így számunkra a „kicsivé levés”, 
az „én” félreállítása nem megszegé- 
nyedést, hanem János ev. 10,10/b. 
értelmében kiteljesedő és bővöl- 
ködő életet jelent: „ É n  a zé r t jö tte m , 
h o g y  é le tü k  legyen , s ő t b ő ség b en  é lje 
n e k ”.

Gáncs Aladár

SZOMJAZAS
Jn 7,37-39

Jézus az út, a nyugalom, a vilá
gosság, az élet kenyere s Igénkben 
az élet itala. Mindezek az emberi 
élethez legszükségesebb dolgok. 
Nem csupán a testi élet feltétlen 
tartozékai, hanem legdrágább kin
csünk: a lélek szükségei is. Van-e 
bennünk elég erős vágy a lelki 
szükségletek kielégítése után?

A bevezető mondatban a lélek 
szomjúsága jut kifejezésre. A  hús
vét ünnepe az egyiptomi szolga
ságból való kiszabadulásra és az is
teni ígéret földjére emlékeztette a 
zsidókat. Amikor kimondjuk e 
szót, „szolgaság” -  arra a sok mél
tatlanságra gondolunk, amit a 
szolganépnek el kell szenvednie, 
de a vágyra is, mely a szolgaságból 
a szabadságra tör. A lélek szomja
zik a szabadság után! Azt kívánja, 
hogy autonóm életet élhessen a sa
ját lényének megfelelő törvények 
és szabályok szerint.

Jézus „az ünnep utolsó nagy 
napján állt fel és kiáltott”! És nem 
arról beszélt, ami ezer esztendeje 
történt Egyiptomban és a pusztá
ban. Szomjúságról beszélt, ame
lyet az egyiptomi rabságból való 
kiszabadulás és az ígéret földjére 
való eljutás; s amelyet a jeruzsále- 
mi templomba zarándoklás és a 

I törvényes áldozatok bemutatása 
I nem tud oltani. Mert ezek még 
) nem jelentik az isteni ígéretek tel

jes megvalósulását; nem jelentik a 
kiválasztott népnek és általa az 
egész emberiségnek és a világnak 
szánt kegyelmi javak teljességét. 
Időbe és térbe, történelembe és 
földre vetített előképei annak az 
adománynak, amely akkor adatott, 
amikor „az Ige testté lett”, az idők 
teljességében, „telve kegyelemmel 
és igazsággal”. Addig, amíg nem 
jött el a Krisztus, a lélek szomja
zott és nem talált forrást a kiszik
kadt és elepedt földön, amelynek 
hős vize szomjúságát lecsillapít
hatta volna. Csak most, „az ünnep 
utolsó nagy napján”, amely utolsó 
nap volt, mert utána más lett a 
húsvét, és nagy nap volt, mert Jé
zus felállt és kiáltott, csak most 
hangozhatott el a nagy és örök ér- 
véóyű felhívás: „Ha valaki szomja
zik, jöjjön hozzám és igyék!”

Jézus Krisztus az, Akiben az 
atyáknak juttatott ígéretek betelje
sedtek; ámenné, igenné és való
sággá lettek. Nem mondhatjuk,

hogy a világ ma már nem ismeri 
azt a szomjúságot, ami a zsidókat a 
pusztába vitte, űzte. Nem mond
hatjuk, hogy ma már nincsen szol
gaság, amelynek bélyege süt és 
éget, fáj és szégyenpírba borítja ar
cunkat.

A világ ma is szomjazza a lelki 
élet szükségleteit! Felerősödött az 
emberi jogok hangoztatása, s ezt a 
hangos követelést alátámasztják 
filozófiai, politikai, nemzetgazda
sági, kulturális, sőt metafizikai el
méletekkel. Jézus azonban a 
szomjazóknak mutatja meg -  nem 
a szomjas lelket, ami tehetetlen! -  
ajánlja fel és adja oda önmagát.

Önmagára mutat, mint örök 
forrásra, amelyből „élő víz folya
mai ömlenek” azért, mert önma
gában megtalálta Isten országát. 
„Ha valaki szomjazik!”... Aki Jé
zushoz akar jutni, annak szomjaz
nia kell! A lélek szomját nem csil
lapíthatja más, csak O! A szertar
tási törvények cselekvése által 
nem igazul meg senki, és azon az 
úton nem talál rá a kegyelmes Is
tenre. Vajon szomjazzuk-e az élet 
vizét? Jézus most a mi életünkbe 
kiált bele. Luther a Kis Kátéban 
hatalmasan fejezi ki, mi segít el a 
vágyódásra minket: A bennünk lé
vő régi embernek naponkénti bűn
bánattól és megtéréstől vízbe kell 
fulladnia és meghalnia minden bű
nével és gonosz kívánságával 
együtt, és viszont naponként új 
embernek kell előjönnie és feltá
madnia, meg-megújuló vággyal a 
Krisztussal való közösség után; a 
Krisztusban való felüdülésnek és 
az Ő ereje által való életnek a kí
vánásával. Erre a naponkénti meg
újulásra segítsen bennünket mind
nyájunkat az isteni kegyelem!

Csonkáné Szabó Magda

IMÁDKOZZUNK!
,Ahogyan a szarvas kívánkozik a fo

lyóvízhez, úgy kívánkozik Hozzád a lel
kem, Istenem! Isten után szonyazik 
lelkem, az élő Isten után;... Miért 
csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz 
bennem? Bízzál Istenben, mert még 
hálát adok Neki, az Ő szabadításáért!” 
(42. Zsoltár 2-3.6.)

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 
m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

szeptember 7., szombat: Missziótörténet 
szeptember 8 ., vasárnap: „Élő vízcsep- 

pek” -  Csepregi Béla. Levelezési cím: 2142 
Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. szeptem ber 8.

L, Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge. 
mann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 
6 . Herczog Csaba; H., Modort u. 6 . de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, IL, Ördög, 
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 
Békásmegyer, HL, Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, HL, Mátyás kir. 
u. 31. de. 10.; Óbuda, Hl., Dévai Bíró M. tér. 
de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV, 
Lebstück M. u. 36-J8. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; du.'6 . Zászkalicz- 
ky Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 
10. (családi) Muntag Andomé; de. 11. 
(úrv.); du. 6 .; VUL, Üllői út 24. de. fél 1 1 . 
Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VHL, Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., 
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 Tkmás; X., Kerepesi út 69. de. 8 . 
Tamásy Támás; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8 . (úrv.) Rőzse István; de. fél 10. 
(családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Rőzse István; du. 6 . Ferenczy Erzsébet; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi András; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XH., 
Daresay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy 
Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Támás; du. 
fél 7. dr. Koczor Miklós; XIII., Kassák L. u. 
22. de. 10. ifi. Kendeh György; XHL, 
Frangepán u. 43. de. 8 . ifi. Kendeh György; 
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy 
lámás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
lámásy Támás; Pestújhely, XV, Templom tér. 
de. 1. Rafael József; Rákospalota, XV, Régi 
Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 
de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. TVajtler Gábor; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Trajtler Gábor; Rákoshegy, XVII., Tessedik 
tér. de. 9. Péter Attila; Rákoscsaba, XVH., 
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kósa László;' 
Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. de. fél
11. Péter Attila; Rákosliget, XVH. Gázon Gy. 
u. de. 11. Kósa László; PestszenUőrinc, 
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Missura Tibor; 
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8 . Missura 
Tibor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. 
de. 8 . Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 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 ÜNNEPE UTÁNI 
14. VASÁRNAP a liturgikus szín: zöld. A 
délelőtti istentisztelet oltárt igéje: Ef 2,1-7; 
az igehirdetés alapigéje: Jn  7,37-39.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” címmel 
evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán szeptember 
9-én, hétfőn 13 J 0  órakor. Előtte evangélikus 
korálismertetés lesz 13.20 órakor.

HAZAI ESEMÉNYEK
OLVASÓI 

LEVÉL
Vése délnyugat

somogyi apró köz
ség, lélekszáma az 
ezret sem éri el, 
melyből az evangéli
kusig 187-re tehető.

A lelkes gyüleke
zet erkölcsileg, 
anyagilag és kétkezi 
munkával képes arra, hogy gondozza 
a többször fölújított öreg, de szép 
templomot, az évtizedek óta nem la
kott paplakot és környékét.

Legutóbb ebből a maroknyi isten
tisztelőből sokan jöttek el, hogy a 
rendelkezésünkre álló anyagból és 
eszközzel a ház utcai frontján a mai 
korhoz illő kerítést építsünk.

Ha a gyülekezetnek már régen 
nincs is saját papja, de mégis bízik, 
hogy egyszer valamikor -  talán nem 
is olyan sokára -  a lelkeket nyugta
tó és gyámolító ember birtokba ve
szi a falon belüli kényelmes, tág te
ret.

Bertók Gyula 
felügyelő

HETI
KÖNYVAJÁNLATUNK

A tanév kezdése előtt e héten a hit- 
tankönyveinket ajánfiuk:

ISTEN KEZÉBEN 93,-
HINNI TANÍTS, URAM II. 165,- 
TUDOM, KINEK HISZEK III.

143,-
URUNK SZOLGÁLATÁBAN 
IV. 275,-
HAZAIEGYHÁZTÖRTÉNE
LEM 124,-
AZ ÉLET KÖNYVE 148,-
AZ EVANGÉLIUM IGAZ
SÁGA 126,-

A könyvek kaphatók a Sajtóosztály 
Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 
24.)

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 
ösztöndíjpályázata

Az Alapítvány ösztöndíjainak cél
ja a magyar protestantizmus hitbeli, 
erkölcsi és művelődési örökségének 
ápolására, gazdagítására magas 
színvonalon képes protestáns értel
miségiek nevelésének, tanulmányai
nak támogatása, szociálisan hátrá
nyos helyzetű tehetséges diákok ki
választásával.

Az Alapítvány 1991-1993-ban és 
1995-ben hat alkalommal mintegy 
2,5 millió forintot osztott szét (ka
matokból) ösztöndíjként A tevé
kenység folytatásához szükséges kö- 
zületek és egyéni befizetések csökke
nése miatt rá kell térnünk az éven
ként egyszeri pályázatkiírásokra an
nak érdekében is, hogy az egyes pá
lyázókat jelentősebb összegekkel 
tudjuk támogatni. Pénzügyi helyze
tünk kényszeríti ki a korábbi feltéte
lek szigorítását

Az Alapítvány olyan középiskolai

tanulók, illetőleg közép- és általános 
iskolai tanáijelölt egyetemi és főis
kolai hallgatók pályázatát váija, 
akik az 1995/96-os tanév második 
félévében a jelenlegi értékelési rend
szerben 4,7-es vagy annál magasabb 
tanulmányi átlagot értek el, továbbá 
szociális helyzetük (szüleik, eltartó
ik anyagi lehetősége) csak igen nagy 
nehézségekkel teszi lehetővé iskoláz
tatásukat. Pályázni lehet bármilyen 
típusú intézményből, egyházi, álla
mi, önkormányzati fenntartású isko
lákból egyaránt

A pályázathoz mellékelni kell: ön
életrajzot, mely őszintén, a valóság
nak megfelelően mutatja be a szoci
ális helyzetet; tanári és/vagy lelkész! 
ajánlást, mely személyes ismeretsé
get tükröz (az Alapítvány az egyházi 
kötődést önkéntes, belülről fakadó 
nevelési célnak és nem formális elő
feltételnek tekinti); a kívánt tanul

mányi eredményeket igazoló doku
mentumokat

A pályázók fokozottan ügye(jenek 
a szükséges mellékletek összeállítá
sára, mert bármelyik hiánya auto
matikusan a pályázó elutasítását 
voqja maga után. Az Alapítvány el
sődlegesen olyan fiatalokat támogat, 
akik más alapítványoktól és szerve
zetektől nem kapnak ösztöndíjat.

A jelenlegi pályázat tehát az 
1995/96-os tanév második félévére 
(tavaszi szemeszterére) szól. Beadá
si határideje: 1996. október 15. A ha
táridő után postára adott pályázatok 
nem vehetők figyelembe.

Cím: Magyar Protestáns Tanul
mányi Alapítvány 1111 Budapest, 
Karinthy E u. 13. IH/6. (Az Alapít
vány számlaszáma: Hanwha Bank, 
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Ma
gyar Protestáns Tanulmányi Alapít
vány 11400040-20010501)

BUDAPEST-CINKOTA 
Szeptember 8-án, vasárnap délután 

zenés áhítat lesz a templomban.
Orgonái: TVajtler Gábor orgonamű

vész.

BELED
A gyülekezet templomát megújította 

és hálaadásra hívja a gyülekezetek tag
jait. Az ünnepség alkalmával leplezik 
le Gyurátz Ferenc püspök, volt beledi 
lelkész emléktábláját. A szeptember 
21-i ünnepi istentiszteleten (de. 10 óra) 
igét hirdet, a táblaavatáson előadást 
tart D. Szebik Imre püspök. Ugyancsak 
előadást tart dr. Fabiny Tibor pro
fesszor.

SOBOR
A templom orgonájának felszentelé

se szeptember 21-én, szombaton du. 4 
órakor lesz istentisztelet keretében. 
Igét hirdet D. Szebik Imre püspök.

VÁSÁROSFALU
A templomi harangok villamosításá

nak befejezése után hálaadó istentisz
telet lesz szeptember 15-én, vasárnap 
du. 4 órakor. Igét hirdet: Jankovics Bé
la esperes.

Az Ifjúsági Osztály rendelkezésére 
áll ötven darab vaságy pozdorja lapos 
merevítéssel, habszivacs fekvőfelület
tel. Az ágyak emeletessé is összeszerel-' 
hetők. Elsősorban ifjúsági és más 
missziós célra ajánljuk fel 800,- Ft-os 
egységáron. Az ágyakhoz korlátozott 
számban ágyneműt is tudunk biztosíta
ni, melyek megtekinthetők az Üllői 
út.on, és onnan is szállíthatók el.

Az igényeket az érdeklődések sor
rendjében tudjuk kielégíteni.

Érdeklődni lehet Marton Ihmásnál 
134-4591, illetve szeptember közepétől 
a 117-5567-es telefonszámon.

Börtönmisszió: Imádkozzunk azért, 
hogy mindannyian megértsük: ha 
Krisztusért szolgálunk, nincs kudarc, 
nincs eredménytelenség!

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet „Hogyan evangélizáljunk a mai 
sokszínű világban?” című tanfolyamá
nak következő alkalma szeptember 7- 
én, szombaton 10-16 óra között lesz a

PMTI-ben (Kálvin tér 7. II. emelet). 
Az alkalmat vezeti: dr. Anna-Marie 
Kool, igazgató.

Kiigazítás: Augusztus 11-ki szá
munkban id. Rácz Endre temetéséről 
közölt cikkben elírás történt. A helyes 
szöveg: „Polgár Lajos nem lelkésze a 
csíkvándi gyülekezetnek, csak egysze
rű, semmilyen tisztséget nem viselő 
gyülekezeti tag. A gyülekezet lelkésze: 
Asbóthné, Pécsinger Éva.”

A Keresztyén-Zsidó Társaság teoló
giai napja szeptember 8-án Szolnokon 
lesz a görög katolikus fatemplomban 
(Gyermekváros u. 2.). Tárgya: Egy
másról a hitoktatásban és a szószéken. 
Kezdete du. 2 óra.

A FŐVÁROSI KÁNTORÁTUS 
PÁLYÁZATOT HIRDET

Elsősorban kisebb kórusok, templo
mi együttesek pályázhatnak egyenként 
égy vagy két előénekesi, szólamvezetői, 
kivételes esetben énekes-kórusvezetői 
helyre. Az ösztöndíjra jó kottaolvasó, 
jó hangú, 40 éven aluli férfiak (az éne
kes-kórusvezetői helyre kivételesen 
ugyanilyen feltételekkel nők is) jelöl
hetők.

Az ösztöndíj összege havi 5000 fo
rint, melyért a díjazott havi 8 szolgálat
ra (istentisztelet, próba, esetleg ének
tanítás) kötelezett.

A pályázat részletes feltételei és 
ajánlásai postai úton kérhetők a Ma
gyar Egyházzenei Társaság címén (Bu
dapest, 1064 Vörösmarty utca 35.).

A pályázat első benyújtási határide
je szeptember 25., az ösztöndíjra jelöl
tek meghallgatása szeptember 28-án 
délután 3 órakor a fenti címen. Továb
bi pályázatok folyamatosan az egész 
év folyamán benyújthatók, azokat a 
rendelkezésre álló, vagy felszabaduló 
ösztöndíjak arányában tudjuk elbí
rálni.

A Magyar Protestáns Közművelő
dési Egyesület rendezésében szeptem
ber 10-én, keden du. 5 órakor Szat
mári Sándor professzor tart előadást: 
„Halálmezsgye -  élmények a keresz
tyén teológia mérlegén” címmel. (Bp. 
VIII. Múzeum u. 17. OMIKK Klub)

Különbejáratú, lehetőleg telefonos albérleti szo
bát, esetleg lakást keres fiatal értelmiségi hölgy Bu
dapesten, hosszú távra (legalább egy évre). Válaszo
kat szeptember 2-től a Magyar Evangéliumi Diákszö
vetség (MEKDSZ) telefonszámára kéijük: 185-4786.

Egy vagy több diáklány részére összkomfortos la
kás kiadó. Ibi.: 292-1817.

86 éves, fennjáró férfihoz gondozót keresünk. 
Este: 217-2750.
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A keresztyén  em ber azért él,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ hogy m ásóknak használjon,

s  ne az em bereket, 
hanem bűnüket kisebbítse. 

Ezt ped ig  nem  k ép es  m egtenni, 
ha nem  hajlandó m ásokat elszenvedni 

s  elhordozni gyarlóságaikat.
Luther

HOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMALA TARTALOMBÓL------
A CSILLAGHEGYI EVANGÉLIKUS IMAHÁZ

REMÉNYI JÁNOS EMLÉKÉRE

A KERESZTYÉN EMBERNEK ÉLETELEME 
A KRISTÁLYTISZTA HUMOR

A 70 éves pesterzsébeti 
templom újraszentelése
Leleplezték D. Ordass Lajos emléktábláját

Ne várd, hogy a föld meghasadjon 
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák.

Reményik Sándor erdélyi költő „Csendes csodák” 
című versének mélyértelmű sorait méltán írhatjuk a 
pesterzsébeti evangélikus templom 1996. augusztus 
19-i újraszentelési ünnepsége alapgondolatául. Ma, 
amikor a magyarság honra találásának, Kárpát-me
dencei letelepedésének ezeregyszázadik évfordulóján 
országszerte viszontagságos történelmünkre emléke
zünk -  eredményekre és küzdelmekre a fennmaradá
sért folytatott harcokban - ,  helyet kell adni a kisebb 
„csodáknak”, eredményeknek is. Egy emberöltő ered
ményeit, értékeit is fel kell mérni, hiszen az ezeregy
száz esztendő történelmének is a mindennapok „ki- 
csiny csodái” adták meg a teljességét, a történések fo
lyamatát. Az a 70 esztendő is alakító, alkotó része 
ezeregyszáz éves történelmünknek, mely a pesterzsé
beti evangélikus templom építésétől újraszenteléséig ve
zetett. És ebben a hetven esztendőben voltak nagyon 
nehéz évtizedek: háborús évek, küzdelmek külső és 
belső ellenséggel -  de a templom áll! A Pesterzsébeti 
Evangélikus Egyházközség Élnöksége és Presbitériu
ma, sokoldalú lelkésze Győri János Sámuel, a gyüleke
zet sok áldozatot vállaló tagjaival megrendezhette a 
templom újraszentelése örömteli ünnepségét, melyen 
D. dr. Harmati Béla püspök hirdette az igét.

Az ünnepségen valósult meg a gyülekezet régi ter
ve, hogy D. Ordass Lajos püspök emlékére táblát állít
son. Az emléktáblát -  mely dr. Foltin Brúnó evangéli
kus lelkész művészi munkája -  Szirmai Zoltán esperes 
leplezte le: „Nemcsak a távoli múltra, a közelmúltra is 
emlékeznünk kell. A  gyülekezet 70 éves történetére és 
egyházunk kiemelkedő alakjára, D. Ordass Lajos püs
pökre, akinek ebben a gyülekezetben tett látogatásai -  a 
mostani emléktábla helyén állt szószéken elmondott ige
hirdetései -  szinte még élő emlékek, eleven hangok... 
Kétszer is megszakított püspöki szolgálatának utolsó 
szószéki szolgálata volt az 1958. júniusi istentisztele
ten... Ezután a hallgatás két évtizede következett... 
Amiért a legtöbbet szenvedett, egyházi iskoláink elvétele, 
az ma már Isten kegyelméből ismét fontos szolgálati te
rületünk A  Jézus Krisztus Urunkról szóló bizonyságtétel 
nem halt el, hirdettetik ma is, közöttünk is... Mondjátok 
majd el, kedves pesterzsébeti testvéreim, gyermekeitek
nek unokáitoknak hogy ki volt az a jézusi tanítvány, 
akinek a tábla emléket állít. Mondjátok el, hogy miért 
vállalta a szenvedést, és mire kötelez.minket, mai keresz
tyéneket az ő  hűsége, tántoríthatatlan hite, meghallga
tott im ádsága...”

Az emléktábla leleplezése után a gyülekezet lelké
sze, Győri János Sámuel köszöntötte az egyház mun
kájában jelentős szerepet vállaló, segítőkész gyüleke
zeti tagokat, és a hetvenéves templom történetéről 
készült videoemlékezéseket adta át. Az ünnepségen 
megjelent Falvay Jenőnét, a templom első lelkészének 
özvegyét, és D. Ordass Lajos családját virággal kö
szöntötték. Minden jelenlévő a templomot ábrázoló 
kedves emléklapot kapott: AZ, ÚRNAK ÁLD ÁSA  
G AZD AG ÍT MEG. (Péld 10,22) felírással.

A magyar történelemben az 1867-es kiegyezéstől 
az első világháború végéig tartó időszakot a dualiz
mus korának szokás nevezni, arra utalva, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia kétközpontú állam volt. 
Ha azonban a dualista korszak meghatározó politikai 
irányzatát tekintjük, akkor jogosan hívhatjuk ezeket 
az évtizedeket a liberalizmus idejének. A  liberális, az
az szabadelvű eszmék a XIX. század uralkodó gondo
lati áramlataként formálták a kapitalizálódó Európa 
képét. Magyarországon már a reformkorban, az 1830- 
as és az 1840-es években egyre népszerűbbé vált a 
szabadelvűség, de gyakorlati érvényesülésének a bécsi 
udvar fellépése korlátokat szabott. A kiegyezés után 
viszont a liberalizmus a hivatalos kormánypolitika 
szintjére emelkedve, töltött be pozitív szerepet ha
zánkban. Ennek igazolásaként elég arra gondolnunk, 
hogy Magyarországon ekkor bontakozott ki a tőkés 
gazdasági fejlődés, jött létre a polgári társadalom, 
épült ki a modem közigazgatás, jogrendszer és okta
tásügy.

A szabadelvű gondolkodók és politikusok célul tűz
ték maguk elé a feudalizmus idején egymással össze
fonódott római katolikus egyház és az állam szétvá
lasztását, valamint a különböző felekezetű polgárok 
vallási szabadságának biztosítását. így születtek meg 
1868-tól kezdődően a liberális egyházpolitikai törvé
nyek, melyek elvben megvalósították az egyházak 
egyenjogúságát, bár a katolikus egyház a gyakorlat
ban továbbra is megőrizte kiváltságainak egy részét. 
A  magyarországi protestáns egyházak érthető módon 
támogatták a hátrányos helyzetük megszüntetését 
ígérő liberális politikai irányzatot, s jeles személyisé
gek sorát adták a szabadelvű tábor erősítésére.

A liberalizmus, mint diadalmas korszellem, a refor
máció egyházaira sem maradt hatástalan. A liberális 
protestáns teológia előkészítője, a teológiai raciona-

Már a reformá
ció idején voltak 
evangélikusok Ta
polcán és környé
kén, feljegyezték 
Sartorius • Miklós 
nevét is, aki pász- 
torolta őket. Azu
tán a háborúk, el- 
le n re fo rm á c ió s  
események egy 
időre homályba 
borították e kis kö
zösség létezését.
Századunk elején 
találjuk újra nyo
mát a két gyüleke
zetnek. Köveskál 
központból a re
f o r m á tu s o k a t ,
Kapolcsról az evangélikusokat pásztorolják a lelké
szek. Az ökumené azonban gyakorlat volt közöttük, 
mert a harmincas években közös templom építését 
határozták el. Már 1926-ban felvetődött az építés ter
ve, 1929-ben vásároltak megfelelő telket és 1935-ben 
vágtak bele az építkezésbe. Egy év alatt felépült kalo
taszegi stílusban a templom, melyet Kapi Béla evangé
likus és Megyaszai Vince református püspök szentelt 
fel. 22 000 pengőt fizettek ki az építtetők.

Azóta mindkét felekezet több papja szolgált e kö
zös templomban. Jelenleg a két keszthelyi lelkész jár 
felváltva istentiszteletek tartására és a gyülekezet 
összefogására. Nagyné Szeker Éva az evangélikusokat, 
Kuti Géza a reformátusokat gondozza. A  gyülekezet 
arról is nevezetes, hogy a presbiterek közül helyben 
sokan vállalják a látogatás, lelkigondozás szolgálatát, 
mint „aktív laikusok”.

Augusztus 18-án, vasárnap emlékeztek meg a temp
lom felszentelésének 60. évfordulójáról. Az ünnepi 
szolgálatot Smidéliusz Zoltán somogy-zalai esperesünk 
és Tislér Géza református püspökhelyettes, csopaki lel
kész végezte, aki igehirdetésének alapigéjét Bir 
6,1-6,11-16 verseiből vette. Emlékezésre és örvende-

*

A liberalizmus korában
lizmus már az 1700-as évek végétől erőteljesen hatott 
az evangéliumi hit magyarországi követőire. Evangé
likus részről Kis János, Tessedik Sámuel és Székács Jó
zsef jeleskedett leginkább a felvilágosodás eszmekö
rében gyökerező hittani irányzat terjesztésében. E ki
váló egyházi férfiak olyan őszinte lelkesedéssel hir
dették a tudás és az értelem elmaradottságot felszá
moló és társadalmi haladást elősegítő hatását, hogy 
közben nem vették észre, milyen veszélyt jelenthet az 
emberi ész követelményeinek Isten kinyilatkoztatása 
fölé helyezése. Ugyanebbe a hibába esett a magyar 
protestánsok között a múlt század hatvanas éveiben 
jelentkező liberális teológia.

Ennek követői a megnövekedett tekintélyű tudo
mányt és a háttérbe szoruló vallást úgy próbálták 
összhangba hozni, hogy a keresztyénségből mindazt 
elvetették, ami koruk tudományos ismereteivel ellen
tétben állt. Erre a sorsra jutottak náluk a bibliai cso
dák, a Szentháromság, Jézus feltámadása stb. Jól 
szemlélteti ezt a felfogást Ballagi Mór, református teo
lógiai tanár véleménye, aki az egész isteni kijelentést 
gólyameséhez hasonlította, „amelyet a papok a vallá
si tekintetben még éretlen embereknek szoktak me
sélni”. A racionális és a szabadelvű gondolkodás taga
dott minden addigi tekintélyt, ezért a liberális teoló
gia számára a Biblia nem jelentett többet ókori iro
dalmi emléknél, melynek legfőbb értéke a szeretetre 
és a jóságra, az embertársak tiszteletére nevelés, de 
nem az eredeti Evangélium. Hiszen a szabadelvű teo
lógusok Krisztus jelentőségét nem az ő megváltói te
vékenységében látták, hanem abban, hogy életével és 
tanításával erkölcsnemesítő példát adott az emberi
ségnek. Ezzel azonban az emberi tapasztalást megha
ladó jelenségeket elutasító szemléletnek engedve, ép
pen az Újszövetség központi mondanivalóját értel
mezték félre. A liberális hangvételű igehirdetésekből

zésre hívta az ünneplő gyülekezetei. Velünk az Isten! -  
az ő jelenléte nem egyes eseményekkel, hanem az 
egész úttal mérhető. Örüljünk annak, hogy velünk az 
Isten, de adjuk is tovább az örömhírt. Ebben jó példát 
adnak a tapolcaiak, hiszen a két felekezet szépen meg
fér egy fedél alatt. Örüljünk a közös feladatoknak. Fo
gadjuk az evangéliumot: velem az Isten -  én pedig tár
sad akarok lenni!

Sokan szólaltak fel és köszöntötték a kis gyüleke
zetét. Smidéliusz Zoltán esperes a reformáció alap
igéjére mutatott: kegyelemből tartattatok meg, hit 
által... Reiner Maurer német lelkész, aki e nyáron á 
keszthely-hévízi német nyelvű istentiszteletek szol
gálatát végzi, arra a Jézusra mutatott, aki ezt m ond
ja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan... A  város pol
gármestere, Sibak András azt emelte ki, hogy az 
egymásra találáshoz otthon kell. Megszólaltak a ré
gebben itt szolgált lelkészek, Török Lajos reformá
tus, Horváth József nyugalmazott és Kiss János 
kapolcsi evangélikus lelkész, valamint Kendek Gusz
táv keszthelyi felügyelő.

Dr. Fabiny Tibor professzor tartott előadást az is
tentisztelet után tyA reformáció öröksége” címen. Em
lékeztetett arra, hogy lassan már -  2017-ben -  fél év
ezrede lesz annak, hogy a reformáció egyházai a Kár
pát-medencében is helyet találtak. Két fontos ered
ményét látta a reformáció elterjedésének és ez egy-

nem a feltámadott Üdvözítő új életre hívó szava szólt 
a hívőkhöz, hanem egy tiszta lelkületű, ám tragikus 
véget ért ember élettörténetét ismerhették meg.

Nem lennénk azonban tárgyilagosak, ha a hátrányos 
vonások mellett nem említenénk meg azokat az érté
keket, amelyeket a liberális teológiai felfogás hordo
zott. Ugyanis a Szentírás tudományos vizsgálata magas 
szintre emelte a teológia művelését. Mivel egyházi kö
rökben egyre döntőbb jelentőséget tulajdonítottak a 
tudásnak, ezért a szabadelvű korszakban a protestan
tizmus lényegét a tudomány terjesztésében és a nevelés 
tökéletesítésében látták. Ezekre a feladatokra össz
pontosította figyelmét a kultúrprotestantizmus irány
zata, melynek szellemében színvonalas sajtóterméke
ket jelentettek meg és kulturális egyesületeket hoztak 
létre. Ilyen volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társa
ság, amelynek választmányi tagjai voltak az evangéli
kus egyház olyan neves liberális alakjai, mint Gyurátz 
Ferenc, Schneller István és Szlávik Mátyás.

A liberális teológia követői azért hagyták el a bib
liai tanok nagy részének hirdetését, mert azt remél
ték, hogy így növelhetik a keresztyén vallás iránt meg
csappant érdeklődést. Kiderült azonban, hogy ez a vá
rakozásuk hiú ábránd. Az egyháztól egyre nagyobb 
számban eltávolodó embereket nem tudták visszacsá
bítani a templomokba, sőt a hívőkben is növekvő hi
ányérzetet keltettek. Mind általánosabbá vált a vallá
si megújulás igénye, ugyanakkor a szabadelvű teológi
át éles bírálatok érték a hagyományos egyháziasság 
részéről. A liberális korszak végére kialakult válság
ból a magyar protestantizmust mégsem a régi gyakor
lathoz történő egyszerű visszatérés, hanem az újon
nan jelentkező, a reformáció örökségét megelevenítő 
egyesületi és belmissziói mozgalmak, majd az első vi
lágháború után kibontakozó ébredés ragadta ki.

Dr. Giczi Zsolt

ben az örökség: 
egyik az, hogy a 
törvényt és az 
evangéliumot vilá
gosan hirdették 
mindenkor. A  má
sik az anyanyelvi 
kultúra művelése. 
E kettős reformá- 
tori örökség adott 
mindenkor erőt és 
tartást. A  protes
tánsok a remény
ség apostolai vol
tak és ma is azok
ká kell lenniök.

A közgyűlést 
mintaszerűen le
vezető Szabó Mik
lós felügyelő 

örömmel köszönte meg a gyülekezet és a vendégek 
együttérzését. Aki arra jár, jól teszi, ha betekint a 
templomba. Mindkét felekezet liturgiájára tekintettel 
vannak. Az oltár két szárnya nyitható és az evangéli
kus istentiszteleten előtűnik a pásztor Jézus alakja. 
Példamutatóan szép együttmunkálkodást folytat a két 
gyülekezet. tszm

Schelken Pálma
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a Budapest-Zuglói evangélikus templomban 
(Bp., XIV. Lőcsei út 32.).

Az istentisztelet igehirdetői szolgálatát 
D. SZEBIK IMRE püspök végzi.

Az ünnepi ülés rendje:
1. Megnyitás

2. Univ.-Prof. Dr. Karl Schwarz (Bécs) vendég- 
professzori székfoglaló előadása 

3. Az elsőéves hallgatók fogadalomtétele 
4. Köztársasági ösztöndíj kihirdetése 

5. Végzős hallgatók bizonyítványának átadása 
6. Személyi változások bejelentése 

7. Köszöntések 
8. Himnusz

Ünnepünkre szeretettel meghívjuk.
Dr. Reuss András rektor

SEGEDLELKESZ-KIKULDESEK ES -ÁTHELYEZÉSEK

DELI EGYHÁZKERÜLET:

Aszódra, szeptember 1-jé- 
vel,
Bonyhádra, augusztus 1-jé- 
vel,
Soltvadkertre szeptember 1- 
jévei,
Búd a pes t-R ákos  ke re sz 
tárra augusztus 1-jével, 
Pécsre augusztus 15-ével, 
Balatonboglárra augusztus 
15-ével,

Láng Pál segédlelkészt Orosházáról
Csabacsüdre küldte ki, illet
ve helyezte át a kerület püs
pöke.

ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET:

Andorka Esztert

Hegedűs Attilát

Kelemen Pétert

Péter Attilát

Sefcsik Zoltánt 
Smidéliusz Gábort

Haga Évát és 
Szarka Istvánt a Meszlen-Acsád-Nemes- 

csói gyülekezetbe szeptem
ber 1-jével,

Hibán Józsefet

Solymár Mónikát

Gregersen- 
Labossa Györgyöt

Herczog Csabát

Pőcze István 
segédlelkészt

a Csoma-Rábcakapi-Tár- 
nokréti gyülekezetbe au
gusztus 15-ével, 
a soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnáziumba 
hitoktató-segédlelkésznek 
augusztus 15-ével,

a szombathelyi gyülekezetbe 
szeptember 1-jével 
félállásban a Fébé Diako
nissza Egyesület rendelke
zésére bocsátotta szeptem
ber 1-jével,

szeptember 1-jétől a ba- 
konyszombathelyi gyüleke
zetbe helyettesi szolgálatra 
küldte ki az egyházkerület 
püspöke.

Missura Tibor ny. esperes szeptember 1-jétől a 
csillaghegy-békásmegyeri gyülekezetben végez 
helyettes lelkészi szolgálatot.

TEMPLOMJUBILEUM TAPOLCÁN
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Szeretem nézni a cikázó fecskéket, ahogy 
indulás előtt még párszor utoljára a házunk 
fölött hasítják a levegőt a kék égen.
Szeretem tátott szájjal bámulni a katonás 
rendben délfelé vonuló vadkacsákat.
De ha lehet választani, a legjobban a parton 
totyogó hattyúkat kedvelem, Didód miért? 
Mert azok itt maradnak!
Jöhet a kemény tél, a szikrázó hideg, a jég. 
Nem keresnek melegebb helyet, könnyebb

életet.
Didóm, a madarak nem maguk döntenek erről. 
De az emberek igen!
Hogy vállalják-e a próbákat, a megmérettetést, 
vagy elfutnak, keresve a könnyebb életet 
Én hattyúként szeretnék élni!
Adj Uram ehhez kitartó erőt!

TANÚIM LESZTEK

Tessedik Sámuel
Jó dolog, ha valaki rendesen elvégzi a feladatát, lel

kiismeretesen betölti hivatását. Az viszont még ennél 
is nagyszerűbb dolog, ha valaki a kötelességén felül is 
segíteni kíván másokon. Ha például egy orvos nem
csak a szükséges vizsgálatokat végzi el, majd felírja a 
gyógyszereket, de mondjuk: meghallgatja betegeinek 
ügyes-bajos dolgait is, és kedves szavakkal biztatja 
őket. Sokszor nagyon kis dolgok is nagy segítséget je
lenthetnek! Most egy olyan emberrel ismerkedhettek 
meg, aki nem csak a saját „szakterületén” segített az 
embereknek.

Tfessedik Sámuel 1742-ben született, és már fiatal ko
rában nekivágott a nagyvilágnak. Németországba 
ment, ahol lelkésznek tanult. Látva azonban, hogy 
mennyivel fejlettebb a németországi mezőgazdaság, 
mint az itthoni, szeretett volna segíteni a szülőföldjén 
szegénységben tengődő gazdákon. így nem csak a papi 
pályához szükséges tudományokkal ismerkedett meg, 
de tanulmányozta a fejlett német mezőgazdaságot is.

Mikor hazatért, az Alföldre került. A szarvasi evan
gélikus gyülekezet hívta meg lelkésznek. Itt 
méginkább megtapasztalta, milyen elmaradott nyo
morban sínylődik a nép. Tessedik látta, hogy nem elég 
prédikálnia, tanítania is kell a népet. Tanítani Isten 
igéje mellett arra is, hogyan tehetik munkájukat ered
ményesebbé. Saját kertjében mintagazdaságot hozott 
létre. Megpróbálta környezetének bemutatni és átad
ni azokat a mezőgazdasági ismereteket és módszere
ket, melyeket külföldön ismert meg. Modem gépeket 
szerzett be, melyekkel könnyebbé és hatékonyabbá 
vált a munka. Iskolát alapított, hogy minél többen el
sajátíthassák a szakértelmet. Híres tanárokat hívott 
meg, s ő maga és családja is tanítottak. Persze az is
meretek továbbadásában fontos helye volt a hitokta
tásnak is. Tessedik Sámuel nemcsak iskolát, de könyv
tárat is létesített, s ő maga is sok-sok könyvet írt.

Sajnos, itthon nem becsülték meg munkáját. Az iri
gyek ármánykodásai oda vezettek, hogy be kellett zár
nia iskoláját. De híre az ország határain túl is elter
jedt. Sok helyre meghívták, még maga az orosz cár is. 
Tessedik azonban nem hagyta el hazáját, és azt a né
pet, amelyért felelősnek érezte magát. Hitte, a talen
tumokat, a tudását Istentől azért kapta, hogy övéinek 
segítsen. Noha életében nem becsülték, ma több he
lyen is látható szobra.

Élete csodálatos példa arra, hogy a keresztyén em
bernek feladata az emberek javán való fáradozás. Jé
zus is arról beszél, hogy csak az szeretheti igazán az 
Istent, aki segíteni próbál a felebarátján!

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK -  
SKANDINÁVIÁBÓL

Hat fiú engedélyt kért otthon, hogy szabad délután
jukon elmehessenek a tó jegére korcsolyázni. Messze 
elkalandoztak, s nem vették észre, hogy sűrű köd 
ereszkedik a tájra. Mikor haza akartak menni, nem 
tudták, merre van a falujuk. A legkisebb még el is sír
ta magát: „Haza akarok menni!” De hasztalan volt 
minden, egyikük sem tudta az utat. Otthon a szülők 
szintén észrevették a sűrű ködöt és féltve gyermekei
ket, megkérték az öreg harangozót, hogy húzza meg a 
harangokat. Ezeknek a hangja vezette haza a kétség- 
beesett gyermekeket. Isten is tévelygő gyermekei meg
mentésére szólaltatja meg hazahívó evangéliumát!

Bergwall Holger

JÁTÉKTÁR

Eszperente
A játék szabálya jól ismert: úgy kell megfogalmazni vala

mit, hogy a szöveg összes magánhangzója „e” betű legyen. 
Próbáljunk meg így leírni egy meghatározott bibliai történe
tet!

Például így:
E gyszer egy szem telen  em b er ereszked ett le  szen n yes lepelben  

fe d e tle n  terepre. S zem b e m e n t vele M estere, em b erek  vele.
-  Tegyek veled  kegyet?
-  Mester, tegyed kezed szememre.
-  V edd em e  n yelvem en  n ed ves terep-szeletet, s  m e n j egy n e d 

ves m ederhez, ered j bele, szem ed  m ered, s  rendben  leszel.
S  ez lett. D e elve tem ed ett em b erek ereszte ttek  m eg  eszeveszet

ten  ke llem etlen  elveket, berendeltek em bereket, m en . n eve ltek  
eretnek gyerm eket. E rre e  perbe rekeszte tt em b er szen tje  m elle tt 
nyelvelt. S  elkergettetett em e  e x sze m te k n : „ N em  le h e t h e lyed  
egyetlen szervezetben se m !"

-  M ester, gyere, m esterked tek  ellenem , s  e lkerg ettek!
-  N ekem  n em  leh e t m ered ek  e  te tt -  m eg je len t s  fe le le  k e d 

vesen M estere. -  B eveszed -e te lked b e em e  E m bergyerek-elvet?
-  M erre keressem ?
-  Mereszd szemed s megleled
-  Teee?
-Persze!
E rre e  m eg m en te tt em b er fe jje l keresve terepet, esedezve e l- : 

terpeszkedett. E rre M estere fe le le :
-  R en d elkezem  szem e tek  fe le tt, m ert szem esek  szem te len ek  s  

szem te len ek  szem esek  le szn e k

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

Sem m i vagyok, sem m i*
* Michael Quist: Itt vagyok Uram cúpű könyvéből

Nem ismeri önmagát az ember. Bármnnyire is vizsgálja a 
lelkiismeretét, nem látja meg igazi nagy nyomorúságát. Alá
zatosnak sem mondható az ember. Bármennyire is vizsgálja 
a lelkiismeretét, nem látja meg igazi nagy nyomorúságát. 
Alázatosnak sem mondható az ember. Bármennyire is 
igyekszik önmagáról rossz véleményt alkotni, igazában soha
sem tudja megdönteni teljesen az eleve elképzelt jó 
felfogást. Kezdetben, amikor az aktív keresztény végre ki
szabadul önmaga zárt vüágából és másoknak szenteli az éle
tét, sikerrel indul akcióba. De nem tudja megállni azt, hogy 
arra ne gondoljon, hogy ebben a sikerben neki valóban 
oroszlán része van. Ám imígy hátráltatja Isten művét. Csak 
akkor kezdheti meg istenigazában teljes aktivitását, ha meg
értettük, átláttuk, hogy önmagunk erejéből semmit sem te
hetünk.

Szerencsére azonban amikor az ember teljesen a háttérbe 
szorítja önmagát testvérei érdekében, akkor fogadja be Is
tent, és Istent fogadva örökli a Fényt is. Lassan vagy hirte
len, de eláraszt mindent, az aktív keresztényt éppen úgy, 
m int munkálkodásának minden ágazatát, minden rostját. 
Fájdalmas felismerés ez. Ezután fölöslegessé válik azt ismé
telgetni, hogy semmik sem vagyunk, hogy egyedül Isten irá
nyítja aktivitásunkat, tőle származik minden eredményesség, 
a természetfeletti megvilágítás következtében ez az eviden
cia erejével lá ts z ik  Rá kell bírni az aktív keresztényt arra, 
hogy ne húnyja be a szemét, se el ne csüggedjen, mert külö
nös kegyelmet kapott az Úrtól, amely nélkül soha még csak 
meg sem sejthette volna Isten mérhetetlen nagyságát, s az 
ember parányi voltát. Bárcsak soha, soha el ne felejtené ezt 
a leckét!...

„ É n vagyok a  sző lő tő , ti  a  sző lő v e ssző k  A id  b en n em  m a ra d  
és én  ő benne, a z  b ő  term ést h o z  H iszen  n é lk ü le m  se m m it sem  
te h e tte k ” (Jn  5 ).

„B izony, b izo n y  m o n d o m  n e k te k  A k i  b en n em  h isz, ugyan
a zo k a t a  te tte k e t fo g a  végbevinn i, a m ik e t én  m ag a m  cselek
szem , s ő t n a g yo b b a ka t is  fo g  te n n i a zo kn á l, m e rt én  a z  A ty á h o z  
m e g yek  B á rm it k é r te k  m a jd  n evem b en  a z  A ty á tó l, m eg teszem  
n e k te k  hogy a z  A ty a  m eg d icső ü ljö n  a  F iú b a n ” (Jn  1 4 ,1 2 -1 3 ). 

*
Uram, T k akartad így: földre terítetten fekszem. Nincs bá
torságom talpra állni, még rád nézni sem merek.
Semmi vagyok, semmi, most tudom csak igazán...
Elrettentő a Fényességed, Uram; szeretnék köréből mene
külni.
Amióta lakomba fogadtalak, mindent elárasztott Fényed, 
Kíméletlen Világosságod ragyog mindennap,
S látom, szemlélem, amit eddig soha meg nem láttam.

Látom bűneim erdejét, amelyet egyetlen fa takart el eddig. 
Látom a megszámlálhatatlan s a megfoghatatlan gyökere
ket,
Látom, hogy minden fellázad bensőmben, s ellentáll, mint 
az anyag legkisebb parcellája is feltartja a napot és az éjsza
ka árnyékát szüli.
Látom amint a gonosz bevehetetlennek hitt erősségemet 
támadja,
S amit eddig megingathatatlannak hittem, ingadozik, már- 
már megdől!
Látom tehetetlenségemet is, már eddig úgy tudtam, hogy 
érted brilliáns tudok lenni.
Látom, hogy minden össze-vissza kuszáit a bensőmben és 
egyetlen gesztusom sem kristálytiszta már.
Látom Végtelen Szereteteddel szemben minden gyarlósá- * 
gom felmérhetetlen sötétségét.
Képtelennek érzem magam arra, hogy akár egyetlen egy 
lelket is megfogjak szavaim üres zajával, kezeim szélma
lommozgásaival.
Látom a Lélek fúvását, ahol semmit sem végeztem, s a mag 
csírázó festését, ahol nem vetettem.

Semmi vagyok, semmi. S most már tudom: semmit sem te
szek.
De Te fényt gyújtasz továbbra is, Uram, és mindent megvi
lágítasz:
Életemben, lelkemben a legkisebb zug sem maradhat ár
nyékban.
Könyörtelen vagy, Uram, és kemény!
Hiába forgók, fordulok: a Fényed mindenütt átölel.

Mezítelenül állok előtted, Uram, s megrettenve. 
Fennhangon hirdettem azelőtt, hogy bűnös vagyok és mél
tatlan.
így hittem, Uram, de nem tudtam igazán.
Színed előtt keresve-kerestem néhány botlást,
Mégis csak pár gyatra gyónásig jutottam el kínosan.
Uram, most teljes valómmal borulok le előtted.
Én, a megtestesült bűn, kérek így bocsánatot.

Köszönöm, Uram Fényességedet, amely nélkül ezt soha 
nem tudtam volna meg.
De most már legyen elég, Uram. Esküszöm: megértettem! 
Nem vagyok én semmi,
Mert Tfe vagy MINDEN.»_________________________

BABITS MIHÁLY

Isten gyertyája
Engem nem tudtak eloltani: 
élek és itt vagyok, itten!
Pedig nagy világ-szelek elé 
emelted hős, vak, kicsi gyertyád -  
m it akarsz velem, Isten?

Inog a láng már és tövig ég 
bölcs, szent, konok kezeidben. -  
S új szelek jönnek, fattyu-vihar, 
vakarcs-poklok szégyen-fuvalma -  
m it akarsz velem, Isten?

Szégyen-szél, fattyu-lehellet is 
zord annak, aki mezítelen: 
gyötörni tud, eloltani nem, 
míg viaszom csöppig kisírom -  
m it akarsz velem, Isten?

Mért tart magasra nagy tenyered? 
és milyen éj viz zúg lenn, 
hol sisteregve kiszenvedek 
ha majd kegyetlen beledobsz, hogy 
körmödre ne égjek, Isten?

B o ld o g  a z  a z  em ber, 
a k i m eg ta lá lta  a  bölcsességet, 
és a z a z  em b er a k i é rte lm et ka p . 
M ert tö b b  h a szn a  va n  en n ek , 
m in t a z  e zü stn ek , 
és nagyobb  jö ved e lm e , 
m in t a  szín a ra n yn a k .
P é ld  3 ,1 3 -1 4

BOLDOGSÁG, ÉRTÉKEINK

O rszágos Ifjúsági C sendesnap  
1996. szeptem ber 2 8 .1 8 -1 6  óráig  

D eák téri Evangélikus Gim názium  
(V. kér. Sütő u. 1.)

Kedves fiatal Testvérünk!
Reménység szerint ezen a nyáron Tte is ott le

hettél csendesheteken, konferenciákon. Talán 
lehetőséged nyílt arra, hogy piheiy, feltöltődj és 
újra megtapasztald Isten szeretetét és azt, hogy 
O ma is hív. Ahány konferencia volt, annyi téma 
és új barát Itt most szeretnénk lehetőséget ad
ni arra, hogy még az évkezdés első lendületé
ben, de már az első élményekkel feltöltve talál
kozhass azokkal, akikkel nyáron együtt voltál.

Szeretettel hívnak és várnak a szervezők:
A MEVISZ és az Ifjúsági Bizottság

A  kereszténység első évszázadaiban kulcsfontosságot 
/ 1  nyert a festészet. A  képi megjelenítés információt 
hordozó ereje emelte erre a fokra. A  templomi falfestmé
nyek, később az oltárképek is bibliai történeteket, szen
tek életét „mondták el” nagy részletességgel és pontos
sággal. A  magyar templomokban különösen kedvelt volt 
a Szent László-legenda ábrázolása. Ez a Biblia 
Pauperum hosszú évszázadokon keresztül igen fontos 
volt azoknak az egyszerű embereknek, akik sem latinul 
(a mise nyelve), sem ími-olvasni nem tudtak A  Trianon 
előtti Magyarország számos gótika korabeli evangélikus 
temploma tanúskodik erről. Többnyire a mai Románia, 
de Szlovákia területén is megtalálhatjuk ezeket a temp
lomokat. (Nagyszeben, Brassó, Szászsebes, Homoród- 
daróc, Gecefalva, Dobs ina, Csetnek)

A  számyasoltárok afkéső gótika szinte minden művé
szeti ágát egyesítették magukban. Kompozíciós rendsze
rük az asztalosművészet keretei között fejlődött kL 

M. S. mesternek már a reneszánsz vonásait magjukon 
hordozó remekművei (Vizitáció, Golgota) a magyarországi 
művészet történetének fontos állomásai Megfeszített Krisz
tusa szinte Grünewald drámai naturalizmusát vetíti elő.

Mátyás király uralkodásának évtizedei alatt számos 
olasz művész telepedett meg Magyarországon, munkás
ságuk az itáliai művészekével azonos szintű. A  gyönyörű 
miniatúrákkal teli híres corvinák részben Olaszország
ból, részben pedig a Budán alapított miniátorműhelyből 
kerültek a király könyvtárába.

A  török megszállás másfélszáz éve után a barokk 
templomok belső terének díszítésében újra nagy szerepet 
kaptak a mennyezet- és falképek, freskók. E  képek mes
terei kezdetben külföldiek (olaszok, majd osztrákok) 
voltak. A  Türelmi Rendelet után végre új evangélikus 
templomok épülhettek, jellegzetes szószékoltárral. A z 
akkortájt készült oltárképek már enyhébb barokk hatást 
mutatnak, festőik nagyrészt ismeretlenek Meg kell emlí
tenünk a maglódi és a nemeskéri oltárképeket. Különö
sen szépek a nemeskéri kép meleg színei, kedves, kicsit 
bumfordi naiVsága.

Klasszicista építészetünk szép példája a P o l l a c k

HOGYAN SZÓLALT MEG A KERESZTYÉNSÉG

A magyar festészetben
M i h á l y  által tervezett Deák téri templom. A z oltárkép 
R a f f a e l l o :  Transfigurató-jának másolata, Loch- 
bichler munkája. (A kép eredetije a római Szent Péter 
bazilikában van.)

E  helyütt a téma szerteágazósága és e cikk korlátozott 
terjedelme miatt talán kézenfekvőbb lesz az evangélikus 
oltárképekről nagyobb hangsúllyal szólni.

Z a l a i s t v á n d o n  található B a r a b á s  M i k 
ló s :  G o l g o t h a  című festménye. G y ő r b e n  egy

A miskolci templom oltárképe, Székely Bertalan festménye

O r l a i  P e t  r i c h  S o m a  által festett Getsemáne- 
beli jelenetet láthatunk

Templomainkban megtalálható a XIX. század ro
mantikus festészetének néhány darabja is. A  m a - 
g y a r b ó l y i  templomba M a d a r á s z  V i k t o r  fes
tett egy úrvacsorái jelenetet. S z é k e l y  B e r t a l a n  
oltárképe M i s k o l c o n  (Jézus főpapi imádsá- 
ga) található. Pécsett egy Madarász Viktor festette oltár
képet láthatunk (Jézus a Getsemáne-kertben)

A  XIX. sz. végi, XX. sz. eleji magyar festészetről szól
va, nem lehet említés nélkül hagyni M u n k á c s y  M i 
h á l y t .  Három nagyméretű, evangéliumi tárgyú, drámai 
erővel festett képe sokak által ismert: K r i s z t u s  P i 
l á t u s  e l ő t t ,  E c c e  h o m o ,  K r i s z t u s  a k e 
r e s z t e n .

Még két festményt tartok fontosnak felsorolni, termé
szetesen csak szubjektív szelektálás eredményeként. 
C s ó k  I s t v á n :  E z t  c s e l e k e d j é t e k  a z  én  
e m l é k e z e t e m r e  cínű képe egy református úrvacso
raosztás költői ábrázolása. A  gödöllői művésztelep nagy 
egyéniségének, K ö r ö s f ő i - K r i e s c h  A l a d á r 
n a k  szecesszióra jellemző, filozofikus hangnemben fo 
gant E g o  su m  v i a ,  v e r i t a s  e t  v i t a  című 
festménye egy gyermekhalál tragédiáját boncolgatja.

A  nagybányai festőiskola az impresszionizmus hagyo
mányait folytatta, s bár a festők többnyire a plein air fes
tészet örömeivel voltak elfoglalva, született néhány bibli
ai tárgyú kép (Jándi Dávid, Thorma János). A z iskola 
egyik vezéregyénisége, F e r e n c z y  K á r o l y  is elősze
retettel nyúlt biblikus témákhoz. Három nagyméretű 
festményét kell említenünk: A  három királyok, Józsefet 
eladják testvérei, Hegyi beszéd. A  Hegyi beszéd című ké
pen különböző történelmi korból való emberek hallgat
já k  Jézust a Nagybánya környéki tájban, közéjük önma
gát is lefestette Ferenczy. C s o n t v á r y  K o s z t k a

T i v a d a r  egészen egyéni hangot képvisel, piktúrája 
nem hasonlítható senkiéhez. Hosszú utazásai során bib
liai helyszíneket (Mária kútja Názáretben, A  Panaszfal 
bejáratánál) és bibliai témákat is megfestett (Fohászko
dó Üdvözítő, A  Próféta).

A  XX. sz.-i oltár, illetve templomképeink közül m in
denkeppen ki kell emelnünk R u z i c s k a y  G y ö r g y  
igeábrázolásait a csömöri templomban. Ezek olyan fa l
festmények, amelyeken a választott igéket egyszerű, 
szimbolikus képekkel együtt, az ige mondanivalóját il
lusztrálva festett a művész.

Minden evangélikus tv-adásban láthatjuk a nagytar- 
csai templom kihajtható oltárképét, amely a Biblia 
Pauperum hagyományait folytatja letisztázott, egyszerű 
vonalvezetéssel és színezéssel. C s i p k a y  Z o l t á n  
munkája 1941-ből.

szellemiséget és erkölcsiséget szeretné föllelni, annak 
igencsak meg kell erőltetnie magát. A  mai közvélemény 
a művész szinte minden megnyilvánulását, legyen az 
bármi: cselekedet, „happening”, gesztus vagy csak ötlet, 
kész elfogadni műalkotásként. A  művészet, ha félreteszi 
évszázados (évezredes) hagyományait, üresjáratokba, 
önbecsapásba torkollhat.

A  biblikus tematikának nemegyszer semmi köze sincs 
Bibliához, kereszténységhez. A  bibliai helyszín és szereplő 
csak egzotikum lesz, a korpusz csak az emberi szenvedés 
és hiábavalóság jelképe. Ha annak fejtegetésébe kezdünk, 
hogy a mai magyar művészetben miért találunk olyan ke- 
veíe/ a maradandó értékekből, valószínűleg hosszan el 
kell időznünk országunk gazdasági és szellemi állapotán, 
amelyről már egyébként is sokan és sokat szóltak. Min
denesetre jelen van egy olyan igényesebb szellemi és szak
mai hátteret fontosnak tartó irányzat, törekvés is, amely
től művészeti életünk tartalmi megújulását remélhetjük. S 
ha ez így lesz, akkor a művészet újra arról fog szólni, ami- 
' I  az igaz művészetnek szólnia kell: teremtésről és tererric 
tettsegről, örömről és bánatról, megváltásról és szabad
ságról, az élet teljességéről -  a szeretet hangján.

Aktáimé Balogh Éva
i



BUDAPESTI EVANGÉLIKUS t e m p l o m o k

18. A  csillaghegyi evangélikus im aház
Története

A főváros budai oldalán a 20-as 
évek derekáig az egyetlen evangé- 
likus egyházközség a várbeli volt, 
utána alakult meg a kelenföldi, ó- 
budai. Az Óbudához tartozó bé
kásmegyeri missziói egyházközség 
100 km-es körzetben, a teljes pilisi 
hegyvidékkel, Szentendréig ter
jedt.

A csillaghegyi a budavárinál is 
régebbi, de német ajkú, sváb tele
pülés. 1928-ban Csillaghegy-Bé- 
kásmegyeren 110 evangélikus csa
lád élt. A csillaghegyi szórvány 
1929-ben fiókegyház, majd 1935- 
ben missziói egyházközség lett, 
Csillaghegy központtal. Ónálló 
anyaegyházzá 1943-ban alakult -  
papíron, hiszen hívein kívül nem 
volt semmije, önálló anyagi létre 
nem volt képes.

Az istentiszteletekhez az iskola 
tanterme lassan kicsinek bizo
nyult. Telket vettek, de a templom
építés terhét nem bírták. Mikler 
Sámuel fáradozásának eredmé
nyeképpen a gyülekezet adomá
nyai segítségével tízezer pengőért 
egy villaépületet vásároltak meg, s 
alakítottak át imaházzá. Vele egy
beépült a lelkészlakás. 1935-ben 
avatta fel Raffay Sándor püspök.

1941-től 1981-ig szolgált itt Ka
posvári Vilmos, a gyülekezet leg
hosszabb ideig működő lelkésze. 
Az épület külső renoválása utóda, 
Benkő Béla (1981-1987) nevéhez 
fűződik.

Az 50-60-70-es évek új lakóte
lepein kicserélődött a lakosság, 
megszűnt a régi bázis, az állandó 
gyülekezet 30-40 fő lett. Ugyanak
kor Békásmegyer 40 ezres lakóte
lepén 150 főt tartottak számon, de 
ott is nagy a fluktuáció, mozgás, el
költözés -  hiányzik a szakrális mű
ködéshez szükséges lelki folyama
tosság. A század eleji evangéliku
sok maradéka tradíció nélkül élte 
le az életét, a templomba járást 
egyfajta alkalmi találkozási lehető
ségnek tekintve. De a számok csal
nak: a keresztelők, konfirmációk, 
esküvők, temetések számából ítél
ve 2000 tagja lehetne a gyülekezet
nek. Néha több a látogató, mint a 
helybeli.

Az új templomépítési álmok 
valóra válását a történelem eddig 
nem tette lehetővé. Tíz évvel a 
missziói egyházközséggé alakulás 
után gyűlt össze a pénz építő
anyagra, de amit megvásároltak, 
azt a háború után széthordta a la
kosság házainak rendbe
hozásához.

Az 1970-es évek elején az állam 
minden ellenszolgáltatás nélkül ki
sajátította a gyülekezet telkének 
nagyobbik felét útépítéshez. Azóta 
ez a kicsi gyülekezet az út mentén 
élt, a 6 sávos Szentendrei út éjjel
nappal elviselhetetlen zajában. Az 
1994-ben felszerelt repülőtéri ab
lakok a zajártalmat 40%-kal csök
kentették.

1988-1996 között Donáth Lász
ló szolgálata alatt végezték el a 
belső tatarozást és szerelték be a 
gázvezetéket, az ablakokat, kötöt
ték be a szennyvízcsatornát, a vil
lanyt. A tönkrement épület teljes 
rendbetétele a jövő évtized vállal
kozása. Az eltulajdonított telek 
helyett 1996-ban Békásmegyer- 
Csülaghegy határán kaptak újat. 
Most már lehetne templomot épí
teni. De e pici gyülekezet 80 éves 
álma a jövő évezred reménye. Ad
dig az imaházat kell ismételten fel
újítani. E két célra jött létre a Csil
laghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítő Alapítvány.

Leírás

Mikler Sámuel, a gyülekezet ala
pító lelkésze idején épült az Ima
ház új kupolája a kereszttel. A  vil
la eredeti félkör alakú teraszát be
építették. A kertben álló harangot 
1936-ban öntötte Szlezák László 
harangöntő.
. A templomhelyiség belseje ki
alakítása óta semmit nem válto
zott. Fafaragású szószéke, „tábori 
oltára” eredeti. Szép hangú har- 
móniuma a századelőről szárma
zik, s a „ Varróka” kis munkaközös
ségétől, a vörösmárvány kereszte
lőkő a piliscsabai diakonisszáktól 
kapott ajándék. Egyedül Mester- 
házy D. oltárképe, Krisztus a ke
reszten későbbi, 1948-ban készült.

Ez az épület kezdettől a mai na
pig az idejáró hívek átmeneti gyü
lekező helye -  az ő hitük és bizal
muk teszi templommá.

Kovács Mária

Partnerschaft Emsdetten-Győr
„Ezért tehát, míg időnk van, 

tegyünk jó t mindenkivel, leginkább 
azokkal, akik testvéreink a hitben. ” 
(Gál 6,10)

1985-ben ez az ige vezérelte az 
emsdetteni Gustav Adolf Gyüle
kezet néhány Tagját, akik az 1-300 
km-re fekvő münsterlandi kisvá
rosból Magyarországra jöttek kirá- 
dulni.

Útközben felkeresték a győri 
Evangélikus Szeretetház lakóit, 
akik nagy szeretettel fogadták a 
vendégeket. Ezzel a „véletlennel” 
kezdődött a máig is tartó, évről év
re szorosabbá váló kapcsolat a két 
gyülekezet között.

A  rendszerváltás előtti időkben 
német testvéreink a szigorú vám
szabályok ellenére is segítették 
otthonunk lakóit. Évről évre a leg
nagyobb szeretettel, gonddal vá
lasztották ki azokat a legszüksége
sebb dolgokat, amelyek könnyítet
ték, és ma is könnyebbé teszik az 
idős emberek életét: mosógépek, 
betegfürdető lift, ágynemű, mosó
szer, edények, törülközők, felvonó 
stb. Az adományokat nem postán 
küldték, hanem személyesen hoz

ták, ezáltal is egyre bensőségeseb
bé vált a német és magyar testvé
rek közötti kapcsolat.

Újabb személyes találkozásra 
1992 szeptemberében került sor, 
amikor 44 évi „szünet” után óvo
dánk és iskolánk is végre megnyi
totta kapuit. Emsdetteni testvé
reink ismét nyitott szemmel járták 
végig az újonnan birtokba vett 
épületszámyakat.

Önzetlen adakozásukból ettől 
kezdve a szeretetház lakói mellett 
a kisgyermekek is részesültek. 
Mindhárom óvodai csoportunk 
karácsonyi játékcsomagnak örül
hetett. Az óvoda fűtési korszerűsí
tése, udvarának szépítése német 
testvéreink segítségével ma is fo
lyamatban van.

Három év óta leginkább a 12-13 
éves konfirmandus gyermekeink
nek dobban meg a szíve az 
Emsdetten szó hallatán. Idén im
már harmadszor táborozott együtt 
a két gyülekezet ifjúsága, közel 50 
gyerek. A tábor helyszíne évről év
re változik Németország és Ma
gyarország között. Tanulóink által 
számtalan család tart fenn a tábori

együttlét után továbbra is szoros 
baráti kapcsolatot.

A tanév végén az emsdetteni 
gyülekezet meghívására magam is 
négy felejthetetlen hetet töltöttem 
a városban. Különböző intézmény
típusokban volt alkalmam tanul
mányozni a német iskolarendszert, 
módszertant, tankönyveket és egy
általán az iskolai és gyülekezeti 
életet.

Immár ötödik éve vagyok a 
győri Evangélikus Iskola tanára. 
Azóta érzem tanártársaimmal 
együtt a csodát, ami velünk, mind
nyájunkkal „Őáltala” nap mint 
nap történik. A fent ismertetett 
testvéri partnerközösség ennek a 
csodának egy kis töredéke.

Köszönöm neked Uram, hogy 
midnyájunkat részesíted ebben a 
csodában, szerető figyelmedet for
dítsd ránk, és áldd meg az új isko
laévet, hogy továbbra is szolgál
hassunk Téged, a Te dicsőségedre.

>yA jó  cselekvésben pedig ne fá 
radjunk el, mert a maga idejében 
aratunk majd, ha meg nem lanka
dunk ” (Gál 6,9)

Hallgatóné Hajnal Judit

Reményi János emlékére
(1931-1996)

Evangélikus Élet 1996. szeptember 15.

Rendkívüli e néhány soros me
moár. Nem lelkészről és nem evan
gélikus testvérről szól. Reményi Já
nos művész-karnagy volt és hívő ka
tolikus. Zeneakadémiai tanulmá
nyai után rövid szolnoki tevékeny
ségét követően a diósgyőr-vasgyári 
zeneiskola tanáraként plántálja a 
gyermekszívekbe a klasszikus zene 
szeretetét. Közben az egyházi zene 
legszebb kórusdarabjai megszólal
tatására alkalmi kórust és zenekart 
szervez, hogy azok a hatvanas-het
venes évek nehéz viszonyai között 
is felcsendüljenek különböző fele
kezetű templomokban. Missziói 
küldetésnek tartja, hogy a „hivata
los ateizmus” éveiben a keresztény 
hitet sugárzó és mély spiritualitást 
ébresztő egyházi művek -  tiltás, el
marasztalás és gáncsoskodás elle
nére -  ihletet adjanak a vörös füs
töt lehelő kohók városában. Művé
szi tehetsége, tiszta embersége és 
keresztény meggyőződése ismert

volt az ország akkor második legna
gyobb városában. „Keze nyomán 
hivatások fakadtak, keresztény fia
talok (és idősebbek) kapták vissza a 
reményt. Mintha a zene, a kórus
éneklés csak ürügy lett volna ah
hoz, hogy minél többen tartsák meg 
kereszténységüket...” -  úja egyik 
méltatója.

Miskolci evangélikus templo
munkban többször vezényelte al
kalmi kórusát vagy énekelt kóru
sunkban.

A Lutheránus Világszövetség 
1984. évi nagygyűlésén a Sport
csarnokban ő vezényelte a gyüle
kezet ökumenikus énekkarát. A 
felejthetetlen zenei élmény Heu- 
bach püspököt külön elismerő le
vél írására késztette. Mások is ki
fejezték köszönetüket. Ő szeré
nyen a háttérben maradt, a kórus 
tagjait dicsérte.

1985-ben került a Magyar Rádió 
és Televízió Gyermekkórusának

élére. A vidékről felkerült mély 
ihletettségű karnagyot először bi
zalmatlanság fogadta. De a gyer
mekek hamarost megszerették, és 
megízlelték személyisége értékeit. 
Velük bejárja a világot, és elisme
rést szerez a kórusmuzsikának.

1994-ben Miskolc város díszpol
gárává fogadja, amely elismerés 
közel három évtizedes helybeli te
vékenységéért, de sebek gyógyítá
sa is korábbi évtizedek méltányta
lanságaiért.

Temetésén tisztelői, a zeneértő 
barátok, korábbi kórusának tagjai 
együtt énekeltek, sokszor könnye
ikkel küszködve köszönték Isten
nek Reményi János Liszt-díjas 
karnagy, főiskolai tanár művészi 
karizmáját, keresztény hitét, mo
solygó tekintetét, a tántoríthatat
lan helytállást, ,^4/ci mindvégig áll
hatatos marad, az üdvözül.” (Mt 
24,13)

D. Szebik Im re
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Az Evangélikus Teológiai Akadémia telefonszámai is ugyanakkor változnak meg:
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363-7454,
383-4537

A Balassagyarmati Evangélikus Szeretetotthon telefonszáma szeptember 16-tól: 06 (35) 301-135

Megemlékezés és hálaadás
G a ra m i L a jo s  ny. lelkész és dr. S e lm eczi Já n o s c . teológiai 

tanár augusztus 18-án emlékezett arra, hogy ötven évvel ez
előtt a balassagyarmati templomban -  D. Terray L á sz ló v a l 
együtt, aki Norvégiában szolgált és jelenleg is ott él -  D . 
O rdass L a jo s  püspök lelkésszé avatta. Ebből az alkalomból a 
balassagyarmati anyagyülekezetben, ahol mindketten segéd
lelkészként, Garami Lajos pedig hosszú időn át lelkészként 
és esperesként szolgált, valamint Ipolyszögön, a leánygyüle
kezetben, ahol dr. Selmeczi János született és nevelkedett, 
az istentisztelet szolgálatát a két jubiláns végezte és a gyüle
kezetekkel együtt adott hálát Istennek az elmúlt ötven esz
tendő áldásaiért.

Az istentisztelet végén K a lá cska  B éla  esperes -  aki szintén 
lelkésszé avatásának 25. évfordulójára emlékezett -, vala
mint a gyülekezet vezetői meleg szavakkal köszöntötték a ju
bilánsokat.

PORROG
Isten iránti hálával értesítjük, hogy új ima

házunk elkészült. Szentelése 1996. szeptember 
22-én 11 órakor lesz D. dr. Harmati Béla püs
pök szolgálatával.

Ünnepi istentiszteletünkre szeretettel hívjuk 
és várjuk.

A keresztyén embernek életeleme-arkristálytiszta humor
-  A humor éltette pedagógiámat -

N agy örömmel fogadtam Győri Gábor a HUMOR 
AZ EGYHÁZBAN című írását az augusztus 11-i 

számban A kérdést feltevő alcím alapgondolatával -  
avagy szabad-e olykor keresztyéneknek is beletekinte
ni a görbe tükörbe? -  elemzi a témakört a szerző. Meg
állapítása előtt további kérdések feltevésével bennün
ket, olvasókat is bevont az izgalmas probléma megvita
tásába. -  „MIT KEZDJÜNK A HUMORRAL? Hagy
juk spontán terjedni, vagy még szaporítsuk is? Tekint
sük bagatell ügynek, vagy hirdessünk ellene keresztes 
hadjáratot? Létezik-e keresztyén humor, vagy csupán 
»hum án humor« van? Isteni jándék vagy éppen ördögi 
praktika a görbe tükör?” Számomra tökéletesen mély 
értelmű az írás utolsó mondata: „Az igazi humor való
jában nagy életbölcsességet jelent, és így Istennek való
ban értékes ajándéka, éljünk vele helyesen!” 

Nyugdíjas tanárként (földrajz-geológia szakos és 
pedagógiai tanácsadó) nagy-nagy kedvteléssel már 
régóta foglalkozom a hasonló jellegű kérdéskörrel, 
azaz a pedagógus humorával. 1985-ben kissé idegenül 
fogadták pedagógus körökben a „Viccek, tréfák — 
aforizmák (szállóigék) -  szólásmondások az osztály
főnök munkájában” című írásomat. Addig elsősorban 
irodalmárok, színészek, humoristák nyilatkoztak a 
humorról. Nos, Győri Gábor, a kiváló pedagógiai ér
zékkel rendelkező lelkész is felszínre hozta a sokunk 
által nem éppen, vagy nem eléggé tisztázott kérdés
kört. Magam ezúttal nem a bibliai humorral foglalko
zom. A keresztyén pedagógusok, hitoktatók táborát 
szeretném pedagógiailag humoros hitükben megerő
síteni.

Köztudott, hogy az oktatásban, nevelésben mily 
nagy szerepe, jelentősége van a motivációnak. A hu
mor (a vicc, tréfa) is tártaimaz(hat) motívumot. Er
kölcsileg csak az a humor ér el pozitív (értékes, előre
vivő) hatást, amely aktivitásra, állásfoglalásra, cselek
vésre késztet. A  viccnek valóban van ilyen formáló 
szerepe? Tapasztaljuk, hogy a gyerekek szeretik, ha a

pedagógus jelenlétében viccet mesélhetnek. Fontos 
nevelési cél annak az értelmeztetése, hogy nem min
den badarság, hülyeség nevezhető viccnek. Aki viccet 
mond, az tréfálkozik, nevettet, netán könnyet is csal a 
szemünkbe. A  nevettetés vidámságot, jó hangulatot 
teremt. A vicc, a humor olykor a lelkizés, „prédiká- 
lás” helyett észrevétlenül talál célba. Nemcsak szigo
rú fegyelem létezik, a derűs fegyelem is helyet kaphat 
az iskolában. A  derűs légkör szinte megváltás a szak
órák rideg világában. Megszívlelendő: nem minden 
vicc ér el megfelelő hatást; a humor valóban nevettes
sen, legalábbis mosolyt fakasszon, derűt, jókedvet te
remtsen. Az ilyen humornak élce és szellemessége 
van; a pedagógus, a hitoktató legyen humoros is! A 
legnemesebb fajta az a humor, amely Karinthy Frigyes 
szavaival „tökéletes igazság”.

A humorista szereplése szakma, mesterség, ugyan
akkor kívánatos, hogy ne mondhassák ránk: ecetképű 
hitoktató, savanyú uborka tanár. Kétségtelen, a jó hu
morérzékű emberek előnnyel rendelkeznek. A szelle
mes tréfálkozással viszont élnünk kell! Mikszáth nyi
latkozata szerint: >yA humor aszerint értékes, amilyen 
mélységből van felhozva. ” Igen, vannak könnyű, felszí
nes és nehéz, akasztófahumorú, drasztikus viccek. Az 
igazi, a tiszta erkölcsöt tükröző humor nem más, mint 
mélyből feltörő derű.

Első elolvasásra talán vitatható a példaként bemu
tatott néhány vicc:

A cseles
-  Apuka, adhatok öt forintot egy öreg bácsinak?
-  Hát persze, kisfiam. Nagyon szép tőled, hogy gon

dolsz ilyesmire. Hol van az a bácsi?
-  Ott áll az ABC  előtt, és fagylaltot árul.

Apai nevelés
-A p u , m it jelent az örökkévalóság?
-  A zt jelenti, amit az ember akkor érez, amikor rész

letre vásárol egy autót.
Nyelvtanórán

-  Kovács -  mondja a tanár -, ha azt mondom: én 
ajándékozok, te ajándékozol, ő  ajándékoz, akkor ez m i
lyen időben van?

-  Úgy karácsony idején.
Hittanórán

Pistikétől megkérdezi a hitoktató:
-  Na, Pisti, mondd meg nekem, miért imádkozunk m i 

a mindennapi kenyerünkért és nem a mindenheti vagy 
mindenhavi kenyérért?

-  Hogy ki ne száradjon -fe le li Pistike.
Biológiaórán

A tanár az iskolában arról beszél, hogy minden em
bernek meg kell halnia. Pistike felteszi a kezét.

-  Na, rhit akarsz, fiam ? -  kérdezi a tanár.
-  Tanár úr, ki fogja eltemetni az utolsó embert?

Abszolút
-  Ki az abszolút apáca? .
-A k in ek  már a nagymamája is apáca volt.

Pontos meghatározás >
-  Tisztelendő úr, kérem, bűn az, ha esténként odaha

za gyönyörködöm a tükör előtt a szépségemben?
-  Nem bűn az lányom, csak tévedés...

*

Valamennyi felsorolt viccet felhasználhatjuk a ne
velés érdekében. Sorjában:

• Segítettél-e már valóban rászorult (öreg) ember
nek?

* Szerinted mi az örökkévalóság?

• Ajándékot adni és kapni
• Te is imádkozol a mindennapi kenyérért?
• A  halálról ne félelmet keltő érzésük legyen a gye

rekeknek (megbeszélés)
• Miért nonszensz az abszolút vicc, és ha mégis 

megtörténik? (A gyarlóság ellen küzdenünk kell!)
i  A hiúság helyett reális önismerettel élni!
Összegzéséül: A keresztyén ember is ki van téve a 

gyarlóságnak, tévedhet, bűnt követhet el. Az ilyen tar
talmú vicceket tehát pozitív és negatív értékeléssel 
kell elfogadni, bírálni. Az ártatlan fricskákat még úgy- 
ahogy elfogadjuk, (de) a maró gúnyt elítélve vissza
utasítjuk. Eddig a pedagógusok, hitoktatók humorát 
említettem. Természetes, hogy a keresztyén ember is 
beletekinthet a görbe tükörbe. A tökéletes igazságot, 
életbölcsességet tartalmazó és a lelkünk mélyéből 
származó humorral élnünk kell, hogy tetsszünk Iste
nünknek, ha már ajándékba kaptuk.

Remélem, nem tűnik hivalkodásnak, ha személyes 
esetemmel zárom kiegészítő gondolataimat.

Minden tanév végén, az utolsó órán megkérdeztem 
a 8. osztályosoktól, hogy volt-e valamilyen becene
vem, gúnynevem, amivel illettek. Valahogy nem jött 
össze a dolog, nemigen becéztek. Aztán az egyik alka
lommal „robbant a petárda”. Az egyik fiú mocorgását 
észrevéve, erőltettem a kérdést. A szókimondó „tol
mács” bátran mondta:

-  Hacsaknem Humor Haroldnak nevezhetnénk a 
tanár bácsit!

-  Miért? -  kérdeztem.
-  Mert olyan humorosnak tetszett lenni, néha még 

mókázott is.
Nyugdíjasként -  becenevemmel -  emelt fővel 

járok, pedig sorolhatnám panaszaimat az egészségi 
állapotomat illetően. Csakhogy a lelkem, a hitem 
újabb és újabb erőt ad a testemnek. Derűm a mélyből 
fakad. Elvégre „Humor Harold” vagyok.

Dr. Pleskó András
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Minden gondotokat reá vessétek, mert neki gondja van 

rátok. lPt 5,7.

VASÁRNAP Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
‘ Atyánktól, és az Úr Jézus, Krisztustól. lKor 1,3 (Zsolt 

121,8; Mt 6,25-34; lPt 5,5c-l 1; Zsolt 127). Isten -  az 0  jó
indulatából -  megkegyelmezett nekünk, megbékélt ve
lünk. Ezért még az Ő szeretett Fiát, Jézust is odaadta ér
tünk. Élhetünk Isten kegyelméből, vehetjük azt ingyen, 
megerősödhet általa életünk. Békességünk van Krisztus
ban, Aki az Ő békéjét adja nekünk. Olyan jó tudni azt is, 
hogy nem csak annak van békessége, akit senki sem zavar, 
hanem annak is, akit háborgatnak ugyan, de ezt mégis nyu
godtan viseli. Jézus Krisztus beszéde, az Ő vacsorája ke
gyelem, béke, gyógyulás forrása.

HÉTFŐ Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg vissza- 
; térsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vis

sza fogsz térni a porba! lMóz 3,19 (lKor 15,22; Lk 
12,22-23; Jer 20,7-18). Nem szívesen gondolunk arra, 
hogy életünk milyen múlandó. Haladnak az évek, és egy
szer csak vége. Szeretteink síija mellett még inkább átéljük 
a múlandóság könyörtelen valóságát. Keményen hangzik 
az Isten ítélete a bűnös ember felett, de mi tudunk arról a 
reménységről is, amelyet Jézus Krisztus készített számunk
ra. Hiszen Ő túlélte a halálát, Őt Isten életre keltette. Hi
dunk arról a jézusi ígéretről is, amely így hangzik: „Ma ve
lem leszel a paradicsomban.”

KEDD Ha megváltjuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbo
csátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszság
tól. IJn 1,9 (Zsolt 41,5; Gál 5,25-6,10; Jer 21,1-14). Min
den úrvacsorái liturgia alkalmával elhangzik ez a mondat. 
Biztat, bátorít a bűnvallásra. Elgondolkodtató, miért olyan 
örömtelen, nyomott az ember hangulata sokszor... Ki nem 
mondott bűnöket, mulasztásokat hordozunk, talán évek 
óta. Sőt sok betegség is a vétkekre vezethető vissza. Áll
junk meg életünk nagy rohanása közben, vizsgáljuk meg 
életünket Isten előtt, valljuk meg bűneinket Atyánk előtt, 
ha tehetjük, mondjuk ki egy Testvér előtt. Boldog, akit az 
Úr megtisztít gonoszságaiból.

SZERDA Jézus Krisztus mondja: „A ti mennyei Atyátok 
sem akaija, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” Mt
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18,14 (Ez 34,16; ApCsel 27,21-26, 33-37; Jer 23,1-8). Egy 
apa, aki szereti gyermekét, nem taszítja el magától, akkor 
sem, ha az vétkezik ellene. Hiszen akkor elveszítené. Isten 
szeretete még a szülői szeretetnél is sokkal mélységesebb. 
Nem azt akaija, hogy a bűnös, Tőle elpártolt ember el
vesszen, hanem hogy megtéijen és éljen. Ezt a mentő sze- 
retetet Jézus mutatta be a földön. Lássuk meg az Ő gyen
géd szeretetét, halljuk meg hívó szavát, téijünk vissza hoz
zá újra.
CSÜTÖRTÖK Jézus így szólt az előbb még megszállott 

emberhez: „Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, mi
lyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg 
rajtad. Mk 5,19 (Zsolt 66,16; Péld 30,5-9; Jer 25,1-14). 
Gondoljunk régi életünkre, arra, amikor Isten nélkül él
tünk -  nyugtalanul, békétlenül, talán másokat bántó indu
latokkal, vagy önmagunkat pusztítva... Most pedig az Övéi 
vagyunk és új életünk, békességünk van általa. Mondjuk 
ezt el másoknak, tegyünk tanúságot szeretteink, testvére
ink előtt arról, hogy szeret az Úr és megkönyörült rajtunk. 
Küldetésünk van a reánk bízottak felé...

PÉNTEK Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek 
szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Zsolt 98,2 (lTim 
3,16; 2Thessz 3,6-13; Jer 25,15-31). Sokszor olyan távoli
nak ismeijük, tudjuk Istent. Pedig Ő közel van, Ő jelen 
van, Ő közöttünk van, Ő a Lélek által bennünk él. Gondol
junk a történelemre, Isten szabadító tetteire népében, a 
keresztyének életében, és most testvéreink életében, a sa
ját életünkben... Olyan jó tudni, hogy mindig számítha
tunk rá, közelségére, szeretetére, szabadító erejére. For
duljunk Jézushoz, a Szabadítóhoz.

SZOMBAT Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az 
indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Péld 16,32 
(2Thessz 3,5; Lk 6,20-26; Jer 26,1-19). Jézusra gondolok. 
Arra a kifordított nagyságra, amit Ő képviselt. A nagypén
teki JÉZUSra. Erős volt, mert tudott uralkodni magán,* 
erős volt, mert tudott hallgatni és nem válaszolni indulat
tal, erős volt, mert nem vágott vissza, erős volt, mert nem 
menekült el gyáván. Ő volt a hős, a győztes, az Ember. Szá
momra Ő a példa és Ő az, Aki itt és most a jelenben erőt 
ad ezt a kifordított nagyságot, erőt képviselni.

Honti Irén

A VASÁRNAP IGÉJE
„HALLJÁTOK M EG A MAGVETŐ PÉLDÁZATÁT!” 
Mt 13,18-23

Jézus kérdez: miért ítélkezel?
M t 7 ,1 -5

Pontosabban így szól Jézus kér
dése: „Miért nézed a szálkát atyád
fia  szemében, a magad szemében 
pedig miért nem veszed észre a ge
rendát sem?”

Nem az ítéletmondást helytele
níti mindenestől Jézus, hiszen ez 
adott esetben nélkülözhetetlen. 
Méltán tartjuk természetesnek, ha 
a törvényszéki eljárás végeztével 
ítéletet hirdet a bíró, vagy a tanév 
végén a bizonyítványba minősítő 
jegyet ír a tanár.

Jézus az ítélkező magatartást 
helyteleníti, amelynek elsősorban 
az az oka, hogy fordított a látá
sunk. „Ha másról ítéletet mon
dunk, legtöbbször saját adottsága
inkat ítéljük meg” -  mondja 
Sainte-Beuve francia író. Csak- 
hogy ugyanazt, amit másoknál fel
háborító gonoszságnak látunk, 
magunknál egy kis botlásnak vagy 
elnézhető gyarlóságnak minősí
tünk. Mennyire felháborodott Dá
vid, amikor Nátán próféta egy gaz
dag emberről beszélt neki, aki el- 
v ^ e  a szegény ember egyetlen bá
rány k áj át! Azonnal készen volt a 
szigorú ítélettel. Menten kijózaní
totta azonban Nátán szava: te vagy 
az az ember! (2Sám 12,1-9) Mindig

jusson eszünkbe ez a prófétai szó, 
mielőtt ítélkeznénk!

Azt is észrevehetjük, hogy mi
lyen kiemelkedő fontosságot tulaj
donítunk saját személyünknek, 
amikor ítéletet mondunk. „Em
bertársaink cselekedeteit rendsze
rint ama öröm vagy fájdalom alap
ján ítéljük meg, amelyet nekünk 
okoznak” -  írja Anatole France. 
Tehát magunkat tesszük mértékké.

Amikor ítélkezünk, elfelejtjük, 
hogy az ítélet nem a mi dolgunk. 
Az ítélet Ura: Jézus. 0  ismeri csak 
igazán, mi van a szívben és milyen 
belső és külső tényezők formálják 
az emberek magatartását. Mivel 
mi mindezt nem ismerhetjük jól, a 
mi ítéletünk elhamarkodott, felü
letes és gyakran igazságtalan. Fo
gadjuk meg Pál apostol intését: 
„Egyáltalán ne ítéljetek addig míg el 
nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja 
a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá 
teszi a szívek szándékait.” (lKor 
4,5)

Külön el kell gondolkoznunk 
még az ítélkezésnek egy igen ve
szedelmes fajtájáról, ami nem 
más, mint az előítélet. >yAki lerom
bol egy előítéletet, akárcsak egyet is, 
az az emberiség jótevője” -  mondja

Chamfort francia író, s ezzel nyil
ván a tömegekbe, népekbe mélyen 
beleivódott előítéletekre gondol. 
De a mi kis egyéni előítéleteink is 
lehetnek igen jelentősek. Akivel 
összehoz az élet, rendszerint az el
ső pillanatra rokonszenves vagy 
ellenszenves számunkra. Neve, 
külseje, öltözete alapján vagy 
csak, mert hasonlít valakire. Hidat 
alatt rangsorolunk -  és milyen 
sokszor tévedünk. A legördögibb 
az Istennel szembeni előítélet. 
„ Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen 
ember vagy, aki ott is aratsz, ahol 
nem vetettél" -  mentegetődzik a 
talentumát elásó szolga (Mt 
25,24). ,„Azért akartam először 
Tarsisba menekülni, mert tudtam, 
hogy te kegyelmes és irgalmas Isten 
vagy” -  lázadozik a pogány 
Ninivén könyörülő Isten ellen a 
szűkkeblű Jónás (Jón 4,1-2). Elő
ítéletre egyedül a mindentudó Is
tennek lenne joga, de ő -  miután 
háromszori próbálkozása a példá
zatban szereplő gonosz szőlőmun
kásoknál kudarcot vallott -  nem 
azt mondta, hogy tudtam, milyen 
gonoszok vagytok, hanem ezt: 
„Elküldöm szeretett fiamat, őt talán 
megfogják becsülni. ” (Lk 20,9-13) 

Mi is lett volna velünk, ha nem 
így cselekszik? Maradtunk volna 
ítélkezők és ítéletre érők.

a Marschalkó Gyula

Jó cselekedet -  szenvedés 
-  boldogság

„ ...jo b b  jó t, m in t g o n o szt cselekedve
szenvedni, ha  ez a z Is ten  akara ta . ” 

lPt 3,17.

Az apostol jó cselekedetekre bá
torít. Ezek mindig egészen elöl áll
nak Jézus követőinek programjá
ban. Ennek a rangsornak még ak
kor is érvényesnek kell lennie, ha a 
jó cselekedetekre hálátlanság és el
utasítás a válasz. Ez ugyan mindig 
fájdalmas és felveti bennünk a kér
dést: mi jót hoz a jó cselekvése? 
Van-e egyáltalán értelme? Az 
apostol azonban nem enged ilyen 
kérdéseket felvetni. „Jobb jót, mint 
gonoszt cselekedve szenvedni” —ez 
a válasza. Nagy kísértés, hogy a ke
resztyén ember is azonos pénzzel 
fizessen vissza. De ennek nem sza
bad megtörténni. Ne a hálátlanság 
és jogtalanság tapasztalata hatá
rozza meg tetteinket, hanem egye
dül a mi Urunk. Ő jó cselekedetei 
miatt szenvedett és még a keresz
ten is az ellenségeiért imádkozott.

Jót cselekedni -  ez Isten egyér
telmű akarata. Ha egy keresztyén
nek jó cselekedetei miatt kell szen
vednie, érvényes rá az ígéret: „Ha 
szenvednétek is az igazságért, ak
kor is boldogok vagytok!” (lP t 
3,13)

Walter Keim

ICHTHUSZ CSERKÉSZ-FÓRUM
A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége 1996. október 11. 

du. 16 óra-13. du. 13 óra között rendezi meg szokásos vezetői Fórumát a 
Berekfürdői Megbékélés Házában.

E Fórum fő témája:
„Miilecentenárium és protestantizmus”.

A p ro te sta n tizm u s szerepe n e m ze tü n k  m ú ltjá b a n  és je len éb en  címmel 
előadást tart dr. Jeszenszky Géza országgyűlési képviselő.

E fórum teendői közé tartozik az Országos Protestáns Napok ren
dezvényein való részvételünk, illetve szolgálatunk meghatározása, valam int 
az 1997-es programjaink megtervezése is.

Testvéri szeretettel hívjuk mindazokat a cserkészeket, akik szívesen 
kapcsolódnak az evangéliumi, ICHTHUSZ hagyományokra épülő 
cserkészethez. A részvételnek korhatára nincs, de elsősorban vezetőket 
varunk őrsvezető kortól, valamint a fenntartó testületek aktív képviselőit.

E találkozó reménységünk szerint lelki, szellemi és gyakorlati erőforrása 
lehet a már aktív cserkészeknek, és nagy segítséget jelent a szervezés gond
jaival fáradozó csapatoknak, egyéneknek, gyülekezeteknek és más 
közösségeknek is. Természetesen e programból sem hiányozhat az ének, a 
játék, a testvériség és barátság ápolása sem.

Jelentkezni az 1400,- Ft-os részvételi díj befizetésével október 4-ig lehet 
az Ökumenikus Tknács címén (1026 Budapest, Bimbó u. 127. T: 176-48- 
47).

A személyes találkozást remélve kíván jó munkát
Dr. Béna Zoltán Vikár Béla

főtitkár üv. elnök

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK
Scholz László: Érted is amit olvasol? 143 _ pt
Dietrich Bonhoeffen Követés 710 -  Ft
Mátis István: Küszöb előtt 650 -  Ft
Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága 785*- Ft
Hernád Tibor: Istenes magyar népmesék... 22o’~ Ft
Fischl Vilmos: Missziós lelkülettel 250 -  Ft
Kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Budapest, Üllői út 24.). 
Ezenkívül oltári gyertyák, ostya, képeslapok és jelzők, igés tollak és más 
ajándéktárgyak is kaphatók.

A teremtő Isten mérhetetlen 
erőket rejtett el a világban. Ezeket 
az erőket az ember részben megis
merte már és fel is használja, rész
ben feltáratlanok. Isten Jézus 
Krisztusban megváltó és megtartó 
erőt ad a világnak. Aki ennek az 
erőnek a birtokába jut, olyan éle
tet élhet, amilyenre senki más nem 
juthat el. Krisztus ereje újjászüli az 
embert és olyan életre teszi alkal
massá, amely legyőzi a világot, dia
dalt ad minden ellenség felett, és 
Isten akaratának cselekvésére in- 

I dít és képesít. Ez az erő egyúttal 
szervezi is az emberek életét, tö
möríti, közös cél szolgálatába állít
ja, hogy Isten uralmát és dicsősé
gét növeljék a világban. A  példázat 
ennek az isteni uralomnak, az Is
ten országának titkait tárja fel. A 
mindent átformáló erő kívülről 
jön, de csakis oda árad, ahol meg
van számára a működési tér, ahol 
kifejtheti lehetőségeit és egyúttal a 
teremtményt örök, isteni rendelte
téséhez segíti. Az ember Isten nél
kül olyan, mint a föld magvető nél
kül. Parlagon hever, vagy gyomot 
terem. Isten nélkül tehetetlenek 
vagyunk. Isten országa nem úgy 
keletkezik, s áll fenn, hogy az em
berek összefognak egymással, tár
sadalmi szerződést kötnek.

Ez így emberek országa lenne, 
tele gyarlósággal, bűnnel és alávet
ve minden emberi alkotás sorsá
nak, az elmúlásnak. Isten országa 
az Uralkodójának köszönheti ke
letkezését, fennállását és erősödé
sét. Az Úr lép porondra; 0  nyúl 
bele egészen különleges módon 
mint Megváltó a világ sorsába, és 
cselekszi azt, amit ember soha 
nem tehetne meg. Csak így alakul 
meg az ország. Jóllehet, az Isten 
teljesen szabadon és teljhatalom
mal cselekszik, az ember mégis fe
lelős ennek az országnak a sorsá
ért és történelméért. Az Igében 
mérhetetlen erő lakik (Zsid 4,12), 
és mégis megtörténhet, hogy ha
tástalan marad. A mag sorsa függ 
a talajtól. Isten nem zsarnok, aki 
ráerőszakolja akaratát az emberre, 
de a felelősség annál nagyobb az 
emberen. Sok kárba vész az Ige
magból ott, ahol az ördög, a kísér
tések, a gonosz nyilai, a gondok és 
a gyönyörök gátolják. Nem látvá
nyos katasztrófák hiúsítják meg a 
termést, hanem a láthatatlan go

nosz, a ravaszul kiszámított kísér
tések, az élettől szinte elválasztha
tatlannak látszó gondok és örö
mök. Egyéni helyzetek, okok, ba
jok; és az elbukások sem keltenek 
világszenzációt. Mondhatnánk, 
szürke minden csőd, amely az Is
ten országát elkerülő embert fe
nyegeti. Sőt a világ talán a csődöt 
észre sem veszi; nem csődöt, ha
nem dicsőséget lát ott, ahol egy 
ember elveszett az Isten országa és 
az örök élet számára. Csak a ter
més mutatja meg majd az ítélet
ben, hogy kinek az élete volt 
győzedelmes élet. Addig sok min
den marad titokban és Jézus 
Krisztusban elrejtve.

Amint a magvetés is egyike a 
legegyszerűbb és mégis hatalmas 
és áldott munkáknak, így van ez az 
Isten országával is. A világ figyel
mét és erejét lekötik a földi dol
gok, küzdelmek: emelkedése és 
hanyatlása; erősödésé és elgyengü
lése. Óriási erők vonülnak fel az 
élet színpadán és kápráztatnak. S 
talán épp ezért nem veszik észre 
azt a munkát, amelyet a „magve
tő” s az Isten országának munká
sai végeznek.

Vetik az Ige magvát. Családban, 
iskolában, templomban, pogány 
népek között fáradoznak azért, 
hogy ez a „kenyér” meglegyen. Az 
egész világon sok millió ember ol
vassa a Bibliát és hallgatja az Igét. 
Ez az igazi országépítés, maradan
dó alkotás! A világ elmúlik és an
nak dicsősége is, de aki Isten aka
ratát cselekszi, az megmarad örök
ké. A jó földbe hullott mag bősé
gesen terem. Az az ember, az a 
gyülekezet, ahol az Ige jó talajra 
talált tiszta és igaz szívekben -  az 
áldássá lesz és továbbadja az Igét. 
A  keresztyén embernek magvető
vé kell válnia szűkebb és tágabb 
körben, mert az Isten országa ter
jeszkedni akar. Gyümölcseiről is
merhető meg az ember élete. S 
akinek az Isten Igéjét adta, attól 
meg is kívánja, hogy gyümölcsöt 
teremjen békességre törekvéssel, 
Isten dicsőségére!

Csonkáné Szabó Magda

IMÁDKOZZUNK! 
Uram, bocsáss meg nekem, hogy

jobban ragaszkodtam múlandó javak
hoz, mint az örök élet beszédéhez. Nö
veld hitemet, hadd legyek „magvető
vé”! Amen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. szeptember 15 
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafensche, 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann. 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6 . dT 
Széchey Béla; n ., Modori u., 6 . de. fél jq 
Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, jj 
Ördögárok u. 9. dé. fél 1 1 . Rihay Szabóig 
Békásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. 9’ 
Missura Tibor; Csillaghegy, in., Mátyás kir' 
u. 31. de. 1 0 . ; Óbuda, ü l ., Dévai Bírö M. 
tér de. 10. Bálint László; Újpest, ív 
Lebstück M. u. 36-38. de. 1 0 . Blázy Lajos; V 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter 
de. 11. (úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. é! 
dr. Hafenscher Károly; VII., Városligeti 
fasor 17. de. 1 1 . (úrv.) dr. Muntag Andorné; 
du. 6 . dr. Muntag Andorné; VIII., Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; Vm ., Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; V ük, Vajda R 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 . Thmássy Thmásné; Kelenföld, XI., Bocskai 
út 10. de. 8 . (úrv.) Szeverényi János; de. 1 1 . 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6 . Ferenczy 
Erzsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, Xn., 
Szilágyi E., fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XII., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Thkács József; de. 11. (úrv.) Thkács 
József; du. fél 7. Kőszeghy Thmás; Xm., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
Xm ., FVangepán u. 43. de. 8 . ifi. Kendeh 
György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Thmássy Thmásné; XIV., Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Thmássy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Tbmplom tér de. 10. Rafael József; Rákos
palota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemplom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere 11. 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, 
XVH., Tessedik tér de. 9. Kósa László; 
Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. 
Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 
111. de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, 
XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Péter Attila; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVHL, 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8 . Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Tbmplom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XIX., Hungária út 37. de. 8 . Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél
11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék 
u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref., 
imaház) de. 9. Solymár Gábor

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 
15. VASÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Róm
16.17- 20; az igehirdetés alapigéje: Mt
13.18- 23.

Evangélikus Rádiömisszió: 18.,00-tól a 41 
m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

szeptember 14., szombat: Az Izrael-mis- 
szióröl -  D. Szebik Imre.

szeptember 15., vasárnap: Börönte Márti 
áhítata.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
BELED

A gyülekezet templomát megújította 
és hálaadásra hívja gyülekezetek tagja
it. Az ünnepség alkalmával leplezik le 
Gyurátz Ferenc püspök, volt beledi lel
kész emléktábláját. A szeptember 21-i 
ünnepi istentiszteleten, de. 10 óra, igét 
hirdet, a táblaavatáson előadást tart D. 
Szebik Imre püspök. Ugyancsak elő
adást tart dr. Fabiny Tibor professzor.

SOBOR
A templom orgonájának felszentelé

se szeptember 21-én, szombaton du. 4 
órakor lesz istentisztelet keretében. 
Igét hirdet D. Szebik Imre püspök.

A BETHANIA CE SZÖVETSÉG 
szeretettel meghívja az érdeklődő 
testvéreket és tagjait az 1996. 
szeptember 28-án de. 10 órától du. 
4 óráig a VIII. Salétrom u. 5. sz. alat
ti református templomban tartandó 
ŐSZI ORSZÁGOS CSENDESNAP- 
JARA. Főtéma: „... hogy egyek 
legyenek...”. Megközelíthető a 
Blaha Lujza tértől közlekedő 4-6-os 
villamospótló autóbusszal a Rákóczi 
téri megállóig. A magunkkal hozott 
étkezéshez teát biztosítunk.

graduálok énekkincsére épülő istentiszteleten 
vesznek részt.

Előadók: Ferenczi Ilona, Bódiss Tamás, Dobszay 
László, Farkas Zoltán

A Protestáns graduál a helyszínen megvásárolha
tó 450 Ft-os áron. A részvétel ingyenes. Vidéki je
lentkezők számára a Ráday Kollégiumban biztosí
tunk szállást kedvezményes áron. A jelentkezéseket 
az esetleges szállásigény feltüntetésével a ReZeM 
postacímére (1539 Budapest, Postafiók 661) kéijük 
feladni szeptember 20-ig.

Életjáradékos lakást vagy házat keresek a fővá
rosban vagy környékén. Magas induló összeget fize
tek és havi részletet. 06-26-326-408

SOPRON
Hálaadó istentisztelet lesz szeptem

ber 14-én, szombaton du. 3 órakor a 
soproni templomban az orgona felújí
tásának befejezése alkalmából. Igét 
hirdet: Jankovics Béla esperes. Orgo
nái; Jaako Perttulla. a finnországi 
Seinájoki testvérgyülekezet kántora.

NAGYKANIZSA
1996. július 21-én ünnepi istentiszte

leten szolgált igehirdetéssel id. Fónyad 
Pál lelkésztestvérünk, aki Istennek 
adott hálát lelkésszé avatásának 65. év
fordulóján.

A gyülekezet nevében a helyi lelkész 
köszöntötte a hosszú betegségből fel
épült, 87. életévét immár betöltött, de 
változatlanul hittel, örömmel, teljes 
szellemi frissességgel szolgáló elődjét. 
„Mert úgy határoztam, hogy nem tu
dok közöttetek másról, csak Jézus 
Krisztusról, róla is mint a megfeszített
ről” lKor 2,2

Börtönszolgálat: Imádkozzunk azért, 
hogy minél többen gyakorolják a szere
tetszolgálat valamilyen formáját.

A Keresztény-Zsidó Társaság ren
dezésében szeptember 18-án, szerdán 
du. 6 órakor a Deák téri gyülekezet 
termében előadás lesz. Beszélgetések 
Izraelről; „H a elfe le jten é lek  Jeru zsá lem ” 
címmel. Előadók; K iszety G á b o r újság
író, M en a ch em  M erőn  izraeli főrabbi és 
R a p csá n y i L á sz ló  főmunkatárs.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangön tő  m ester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon:06/60-332-522.CD

Még kapható 450,- Ft-os áron 
Túrmezei Erzsébet C so d á t virágzik a  
je le n  című kötetének 2. kiadása. Meg
rendelhető Gubek Mária címén: 2141 
Csömör, Kossuth u. 1.

Budapest X. Harmat utcai iskola 
(evangélikus) pedagógusai színre vit
ték a miilecentenárium alkalmával a 
Csodaszarvas történetét. A nívós elő
adással (35 gyermek) hétvégeken bár
hol szívesen szolgálnak. Jelentkezni 
lehet a Kőbányai Evangélikus Lelkészi 
Hivatalban, 1102 Bp. Kápolna u. 14.

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Bartha János és Labosssa Katalin 

Erna 1996. augusztus 3-án a kölesei 
templomban házasságot kötöttek. Az 
esketési szertartást a menyasszony 
édesapja: Lábossá László végezte. „Di
csérjétek az Urat, mert nagy az Ő sze
retete irántunk, az Úr hűsége örökké 
tart.” (117. Zsolt)

Apróhirdetés

TEMETŐI KÖZLEMÉNY
A Gyönld Protestáns Temetőbizottság felhívja a 

temetőben nyugvók hozzátartozóit, hogy a lejárt 
idejű sírhelyek megválthatók 1996. szeptember t-jé- 
től'december elsejéig. Kéijük tehát a 25 évvel ez
előtti sírhelyekre igényt tartó hozzátartozókat, hogy 
igényüket jelezzék, ül. a megváltás összegét juttas
sák el. Címünk: Református lelkészi hivatal 7064 
Gyönk, Rákóczi u. 88. Telefon: 06-74-448-242.

A Református Egyházzenészek Munkaközössé
ge (ReZeM) tanfolyamot szervez a kiadásában 
meglelem Protestáns graduál használatáról.

A tanfolyam helye és ideje: Budapest Kálvin té 
ri Református Egyházközség Káhin-tenne és 
temploma (Budapest, Kálvin tér 7.), 1996. szép- 
ternber 27-28. (péntek, szombat). A másfélnapos 
rendezvényen a jelentkezők gyakorlati útmutatást 
kapnak (kóruspróba), elméleti előadásokon és a
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 
TIZENHATODIK 

VASÁRNAP

___ O R S Z Á G O S
E V A N G É L IK U S

H E T IL A P
ARA: 35 FT

Ha az em ber saját vallásának
m élyére jut, 

m egérti m ás vallásoknak 
a m élyét is. 

Gandhi

A TARTALOMBÓL-----
A CSEPELI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

LELKÉSZAVATÁSOK EGYHÁZUNKBAN

A 7 0 0  ÉVES NEMESPÁTRÓ 
MILLECENTENÁRIUMI ÜNNEPE

EGY VASÁRNAP RUSUANGBAN
Szervátiusz Tibor: Magyar oltár című mille- 
centenáriumi emlékműve Kőbányán

O K TÓ BER  19-20. -  ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ A DEÁK TÉREN

Minek?!
Úgy vélem, nem kevesek őszinte ellenérzését feje

zi ki a fenti tömör kérdés: m inek országos evangélizá- 
ciót tartani? A z  ellenérvek meggyőzően hangzanak, 
csak a legismertebbeket idézem: többnyire úgyis 
csak a gyülekezetek „szent magja” mozdul a hívó 
szóra... a „kültagok” nem jönnek, nem is értik, mi 
az, hogy „evangélizáció”. .. az ilyen nagy létszámú al
kalmak törvényszerűen felszínesek... a földrajzi tá
volságok és növekvő útiköltségek miatt, úgysem le
het igazán országos találkozót szervezni... inkább 
másra kéne fordítani csekély szellemi és anyagi 
energiánkat...

Nem szeretném lesöpörni ezeket az ellenérveket, 
főleg akkor nem, ha azt is megtudhatnánk végre, hogy 
mit és hogyan szervezzünk az evangélizációk 
helyett... Tehát az ellenérvek után pozitív és konkrét 
javaslatokat is kapnánk: mit tehetünk gyülekezeteink,

egész egyházunk és népünk lelki ébresztése érdeké
ben?

A szervezőket nem a nosztalgia vezeti, tudjuk, hogy 
a történelem és annak fantáziagazdag Ura nem is
métli magát sablonosán. Tudjuk, hogy a nap nem 
azért kel fel reggel, mert a kakas kukorékolt... Tud
juk, hogy szél sem azért kezd el fújni, mert valaki fel
húzta a vitorlát. De ez utóbbi képnél maradva: hiába 
támad föl a szél, ha mégcsak kicsomagolva sincsenek 
a vitorlák...

Pilis/Irsa és Nagytarcsa után immár harmadszor 
szeretnénk összegyűjteni vitorlabontásra gyülekeze
teink azon tagjait, akik bíznak még a Szentlélek meg
lepetéseiben. Kérem, imádkozzunk minél többen, mi
nél többet azért, hogy a közelgő októberi hétvégén ne 
legyen „szélcsend” az ország templomában!

Gáncs Péter

AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET HÍREI:
LELKÉSZAVATÁSOK:
MESTERHÁZY ZSUZSANNA végzett teológust 
Győrben szeptember 22-én, vasárnap de. 10 óra
kor,
GREGERSEN LÁBOSSÁ GYÖRGY és 
SELMECZY LAJOS PÉTER végzett teológuso
kat Oroszlányban szeptember 22-én, vasárnap du. 
3 órakor avatja lelkésszé 
D. SZEBIK IM RE PÜSPÖK

SEGÉDLELKÉSZ-KIKÜLDÉSEK:
ENDREFFY G É2A  segédlelkészt szeptember ló 
tól a budaörsi, újonnan szervezendő gyülekezetbe,

FERENCZY ANDREA segédlelkészt szeptem
ber 16-tól a nagyvelegi gyülekezetbe, 
MESTERHÁZY ZSUZSANNA segédlelkészt ok
tóber 1-jétől a lovászpatonai gyülekezetbe, 
SELMECZY LAJOS PÉTER segédlelkészt októ
ber 1-jétől a sámsonházi gyülekezetbe küldte ki 
szolgálatra a kerület püspöke.
Az Északi Egyházkerület Lelkészképesítő Bizott
sága előtt szeptember 3-4-én lelkészvizsgát tett 

Karsay Lajos nagyalásonyi,
Német Zoltán bánki,
Schermann Gábor sárvári,
Thuránszky István nagybörzsönyi segédlelkész.

HOGYAN TALÁLKOZOTT A MAGYARSÁG AZ EVANGÉLIUMMAL

Az evangélizációban
Történelmi évfordulókban -  kü

lönösen is, ha sorozatba állítjuk je
lentőségüket -  nagy a kísértése an
nak, hogy azok történelmi értékekké 
merevülnek, az eszmei, lelki ténye
zők elveszítik élő voltukat, ható 
képességüket, s maguk is egyszeri 
eseménnyé, történelemmé válnak. 
Megtörténhetik ez sorozatunk 
több tagjával, de különösen fenye
getőnek éreztem éppen témánkkal 
kapcsolatban. Bár a „találkozás” 
maga kezdetet jelent, de maradhat 
folytatás nélkül, lezárultán is.

Egyenesen fájdalmat éreztem, 
amikor -  első olvasásra -  múlt idő
ben értettem a fenti címet. Ha a 
magyarságnak csak volt alkalma 
találkozni az evangélizációban az 
evangéliummal, akkor erről alig 
érdemes írni is. Az evangélizáció 
sokkal maibb, mozgalmasabb, jö
vőt alakítóbb tevékenység, sem
hogy arról történelmi események 
sorozatában beszéljünk.

A  ma gondját különösen is szí
vükre vevő emberek a legidősze
rűbb feladatként, a legóhajtottabb 
isteni beavatkozásként emlegetik. 
Persze múltja is van, kitörülhetet- 
len hatása, felejthetetlen, életfor
máló befolyása. A  napokban bo
rult nyakamba egy asszony testvé
rem, arra emlékezve, hogy nyolc 
hónapos áldott állapotában 3 km- 
nyi gyalogolással járt be naponta a 
kaskantyúi evangélizációra. A 
helyre sem emlékeztem volna, ha 
néhány nappal előbb nem kerül 
kezembe egy csoportkép éppen er
ről a szolgálatról. -  Nyugdíjas korú 
pedagógus emlegette tanévnyitó 
ünnepélyen, hogy 6 éves volt, ami
kor imaközösségbe kezdett járni -  
persze felnőtt hozzátartozó veze
tésével. -  39 éves egészséges férfi
ról mondta édesanyja, hogy fia 
csecsemőkorában imádkoztunk 
együtt annak életben maradásáért. 
-  Pünkösdi gyülekezet emlegeti, 
hogy a helyi evangélikus templom
ban tartott evangélizáción nyertek

felejthetetlen lelki áldást. Meghí
vásukra az ő imatermükben is tar
tottam áhítatot. -  „Ma is asztalo
mon van a »Hogyan kaphatok bűn
bocsánatot?« könyvecske, de nem 
csukva, hanem gyakran kinyitva is” 
-  hallottam ugyancsak pár napja. -  
„Egymás mellé rakosgatva őrzöm 
evangélizációs imaközösségi ve
zérfonalaidat” -  ölelt magához 
magas állású egyházi ember, aki 
nem is evangélikus. De nem aka
rom folytatni ezt a sort. Tudom, 
hogy másokkal kapcsolatban so
kan még jelentősebb dolgokat is 
őrizgetnek, és elmondhatnának.

Persze nem vagyok naiv.
Beszélhetnék evangélizációról, 

ahol korábbi eseményen ezres 
részvételről szólt a beszámoló -  
más személy végezte - ,  az én szol
gálatom záró úrvacsoráján 14-en 
voltak; tízezres gyülekezetben, 
ahol valamikor 100-on felül volt az 
imaközösségben együttkönyörgők 
száma, évtizedek múlva a 30-at is 
alig haladta túl a hallgatók cso
portja. A sátán rostája vékonyítot
ta a fogadkozók rétegét, kiknek 
sorában -  Simon Péterrel együtt 
mi is ott voltunk. Több, egykori lel
kesedő esetében merevedett múlttá a 
legígéretesebb indulás is.

Dicsekedésre nem volt okunk az 
evangélizáció virágkorában sem. 
Isten kegyelmes ajándéka volt a 
zsúfolt templom, de a szomjazó 
szívű hallgató is. Ha történni lát
szott valami a lelkekben, mi cso
dálkoztunk rajta a legjobban. Min
den megmaradóért hálásak vol
tunk. Az odaszánt sok munka csak 
újabb erőre serkentett, és sohase 
fárasztott. Volt olyan hónap, hogy 
közben haza se mentem, hanem 
folytáttam a fihában (Csővár, 
Penc, Ácsa, Erdőkürt). Pedig ak
kor már feleségem gondjaira is 
több gyermek maradt otthon. Nyá
ri konferenciák még hosszabb idő
re is egy helyhez kötöttek 
(Gyenesdiás), de ott már felesé

gem is velem volt a gyerekekkel 
együtt. Sohasem tehernek, hanem 
mindig imádkozó segítségnek.

Nagy kerítőhálót engedett Isten 
kivetni az evangélizációban. Segí
tőtársaink is voltak számosán, az 
erre a munkára beállítottak mel
lett női segítségek és gyülekezeti 
lelkészek, a Szentiélektől megál
dott laikusok számba sem vehető
en. Csak az ima- és szolgálatközös
ség fűzött össze bennünket.' Ezért 
volt fontos tudni egymás örömei
ről és gondjairól (ELŐ VÍZ, ima
szövetségi vezérfonal, beszámo
lók, Levelező bibliaiskola stb., 
rendszeres csendesnapok, munka- 
megbeszélések is). Országos és 
egyházkerületi lelkészevangélizá- 
ciók. Evangélizációkat előkészítő 
fóti konferenciák, Baráti mozgal
mi csendesnapok mindig kohók
ként szerepeltek a tűz élesztéséhez 
és továbbadásához.

Nem akarok adatok felsorolásá
ba, részletekbe bocsátkozni, in
kább az a kérdés merül fel ben
nem, hogy ami akkor nehezebb 
körülmények között lehetett, mi
ért ne lehetne most is. Ha Isten az 
1100 év kiemelkedő eseményei kö
zé az evangélizációt is kegyelme
sen és jóságosán besorolta, bizto
san tartogatja és kínálja -  ki ne 
érezné át szíve mélyéig? -  a 12. év
század még problematikusabb, 
még ismeretlenebb útvesztőibe is. 
Van-e ennél életfontosságúbb fel
adata, joga, mentsége a keresztyén 
egyháznak?

A  múlt kötelez -  szokták monda
ni. A magyar múlt különösen is. 
Mi, az evangélium népe, az evan
gélizáció megáldottal mondjuk in
kább: biztat, bátorít, lelkesít ben
nünket a csodákkal gazdagon meg
áldott m últ a még több kegyelemre, 
odaszánásra, áldásra a semmivel se 
könnyebb, biztatóbb jövőben is. 
Merjük ezt hinni, kérni, teljesedésére 
bármely áldozatot meghozni!

C sepregi B éla

137 év

1859. szeptember 5-én avatták fel a 
pesti zsinagógát. 137 évvel később; 
pontosan az eredeti születésnap évfor
dulóján került sor a gyönyörűen felépí
tett templom újjáavató ünnepségére.

Minden templom és minden ün
nepség sok üzenetet hordoz. Meg is 
lehet akár kerülni ezeket, hiszen a 
tények a felújítás költségeiről, ne
hézségeiről, az építők ötletességéről, 
az egymást váltó magyar kormányok 
és a további adományozók áldozat- 
készségéről mind megírásra méltók, 
érdekesek.

Mégis úgy vélem, több történt egy 
csütörtöki délutánon a Dohány utcá
ban, mint egy mégoly szép templom 
méltó felavatása.

Valami lezárult és talán valami 
elkezdődött. Leírni egyszerű, bele
gondolni még több mint ötven év 
után is szörnyűséges, hogy a máso
dik világháborút követően alig van 
hazánkban működő zsinagóga, zsi
dó templom. Pontosabban: állnak 
a városokban a falak, néhol gyö
nyörűen felújították az épületet, 
csak az már nem templomként 
szolgál.

A nemzetközi tiltakozás, a hábo
rús helyzet, a belpolitikai változások 
hatására, az Úristen irgalmából, a 
fővárosi zsidóságnak a vidékihez ha
sonlítható szisztematikus eltávolítá

sára, megsemmisítésére már nem ke
rülhetett sor. A zsinagóga 1944 ször
nyű napjaiban börtönül, de menedé
kül is szolgált sokaknak. Kertjében 
az utolsó ítélet napjáig üzennek a 
mártírokról a sírok. Emlékükre és a 
további többmillió áldozat, köztük a 
hatszázezer magyar zsidó emlékére 
minden istentiszteleten szól az Úr
hoz az imádság. így volt ez az avató 
szertartás végén is.

Kirakat-templom, vagy az imád
ság háza, élő gyülekezet otthona-e a 
Dohány utcai zsinagóga? Biztos, 
hogy kirakat-templom is. Márcsak 
azért is, mert eltűnt mögüle a többi

Az avatás kezdetén megfújják a sáfárt

templom. De ebben az esetben van 
pozitív csengése is a kirakat szónak. 
137 évvel ezelőtt, a 19. század utolsó 
harmadában, a magyar polgároso
dásnak a kezdetén emelték a temp
lomot. Jelképezte -  vallásos tar
talmán túl -  a zsidó emancipációt, 
azt, hogy a zsidóság otthonra talált a 
magyar hazában. És hirdeti ma is, 
hogy az ószövetség népének leszár
mazottai minden üldöztetés ellenére 
és után egyenrangú polgárai a meg
újuló Magyarországnak. Ezért is tar
tották fontosnak állami és társadalmi 
személyiségek a politikai posztok 
betöltői, hogy részt vegyenek az ava
tó ünnepségen.

Dr. Schweitzer József országos 
főrabbi avatóbeszéde -  Noé, Dániel 
és Jób alakját exponálva -  
hitébresztő és hitmélyítő volt egy
szerre, túl a nagyívű történetiségen. 
Nem hagyott kétséget a beszéd 
afelől, hogy élő közösség, élő temp
lom újult meg. És rokonszenvesen 
ökumenikus volt a beszéd. Gyönyörű 
gondolata volt, amikor rámutatott 
arra a harmonikus vallási pluraliz
musra, amely a fejlődő világváros
ban, annak központjában, az egymás 
közelében épülő, különböző vallású 
templomokban is megnyilvánult. 
Kálvin tér, Dohány utca, Deák tér, 
Szent István tér.

Egyek vagyunk az Atya tiszteletében. 
Göncz Árpád köztársasági elnök -  
etnikum és vallás mélységeit, az 
asszimüációt és az identitás 
megőrzésének egyidejűségét elemző 
-  beszédében villant fel ez a gond»» 
lat, találkozván az áb'tcttai, melyet 
akkor éreztünk, amikor Fröhlich Ró

bert, a zsinagóga főrabbija az ároni 
áldást osztotta. A keresztyén egyhá
zak népe mennyiben vállalja ezt az 
ökumenizmust a szörnyűséges, szép-

Kinyitják a Tóra-szekrényt

séges 20. század végén?! Mennyire 
sikerült feldolgozni a holocaustot, 
mennyire menekülünk a más ször
nyűségek is voltak századunkban 
Afrikától a Gulágig, egyébként fáj
dalmasan igaz kibúvóban? Túl rö»rid 
idő az ötven év, főleg, mert ér fi mi
ben évtizedeken át tabu v<~.;c a téma, 
vagy hiába telnek el akii újabb évti
zedek, megmarad; M ha nem vigyá- 

bi.»úi:or fellobbanhat az 
előítéletek, a kirekesztés, a gyűlölet 
lángja!?

Szeptember 5-én, a szép ünnepen 
sokmindenről szóltak a szónokok, de 
akarva-akaratlan ismét és ismét 
visszatértek az üldöztetések borzal
maihoz. Nem tehettek mást, fogva 
tartotta őket sorsuk, hitük és az áldo
zatok emléke. Nem véletlen, hogy az 
idősebbek, a század első felére is sze
mélyesen emlélkezők szavai voltak a 
megrázóbbak. Viszont így vált 
erőteljessé, hitelessé mindaz, amit 
papok és világiak -  utóbbiak Heisler 
László körzeti elnök, Zoltai Gusztáv 
BZS ügyvezető igazgató és Jicak 
Samir, Izrael állam képviselője, ko
rábbi miniszterelnök a jövőről mon
dottak.

Mert nemcsak újjáépült egy múlt
századi gyönyörű épület, hanem ez
zel el is kezdődött egy új történet, 
hasonlóan 1859-hez. A mai Magyar 
Köztársaságban a századvégi polgá
rosodásban a haza megújításában 
megfogyatkozott, de lélekben erős 
zsidóság továbbra is részt kíván ven
ni. így zárulhat le egy szomorú kor
szak, élő emlékké, de emlékké válva 
és kezdődhet az új, az Úristennek 
tetsző. Erről is üzent a templom es 
az ünnep.

Az ökum-rJ-^ius és a befogadó 
szeretni jegyében örvendtünk 
együtt katolikusok és reformátusok, 
baptisták és evangélikusok a zsidó 
testvérekkel. Talán a békesség, a 
megbékélés szó hangzott el leg
többször az ünnepségen. Lehet-e 
más törekvése azoknak, akiknek a 
hite ahhoz kötődik, aki a békesség 
evangéliumát hozta a teremtett vi
lágba?!

Frenkl Róbert
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A 389-dik lépcsőnél
már bevallom, fel akartam adni!
De akkor apa ismét elkezdett 
mesélni arról, milyen pompás 
kilátás tárul majd elénk, ha 
végre felérünk a csúcsra, a várhoz. 
Szavai erőt adtak a hátralevő 
123 lépcsőhöz.
Életünk nagy „lépcsőmászásaiban” 
hányszor állunk a feladás előtt, Uram! 
Lendítsen ilyenkor a Te szavad tovább, 
át holtpontokon, a cél felé.

BESZÉLJÜNK A BARÁTSÁGRÓL...
A barátság át- meg átszövi életünket, emberi kapcsola

tainkat. Nagyon jó érzés az, ha van barátunk, akivel meg 
lehet osztani az élményeket, az uzsonnát, a fontos gondo
latokat.

A családi kapcsolatokon túl a baráti kapcsolatok a leg
fontosabbak a számunkra. Már az óvodások is így válasz
tanak játszótársat maguknak: leszel a barátom? Ha igen 
a válasz, akkor kezdődhet a játék! Később az iskolában, 
ha teltetitek, a barátotok, barátnőtök mellett ültök, és a 
szüneteket egészen biztosan együtt játszátok végig. Az 
apró titkokat, a „fontos” dolgokat is megosztjuk a bará
tainkkal. Nem mindig felhőtlen egy baráti kapcsolat. Elő
fordulnak összeveszések, szakítások. Nem biztos, hogy 
egy barátság életre szóló lesz. Van, akinek csak egy barát
ja van, van, akinek nagyon sok. Az is előfordul, valaki a 
családi kapcsolatánál fontosabbnak tartja a barátot.

Vannak érdekbarátságok is, amikor valamilyen egyéni 
előny miatt választ magának barátot valaki. Sok szomo
rúságot, keserűséget okoz, ha csalódunk a barátunkban, 
a barátnőnkben; szóval láthatjátok, milyen ingatag ez a 
baráti érzelem, ha rajtunk múlik. Akkor igazi egy barát
ság, ha kölcsönösen megajándékozzák egymást a bará
tok. Mivel? Ez a következőkben kiderül a számotokra! 
Kapnunk és adnunk kell a barátság során. Nem tárgya
kat, nem látható értékeket, hanem valami egészen mást, 
olyan dolgot, amit pénzzel nem lehet megvenni! Mi is ez? 
Kiderül a Bibliából.

Az Úr Jézustól megtanulhatjuk, mi a legfontosabb, mi 
az igazi barátság alapja. Tanítványaival való kapcsolata 
nemcsak a folyamatos tanítás, a példaadás során mélyült, 
erősödött, hanem legfőképpen azzal, hogy a legfontosabb 
dolgokat mondta el nekik, mit tegyen egy igazi barát! El
mondta nekik, hogy úgy válhatnak igazi barátaivá, ha sze
retik egymást.

Jézus nem csak beszélt erről a mérhetetlen szeretetről, 
hanem meg is valósította azt életében, halálában és feltá
madásában! Ez a szeretet Jézus Krisztus részéről olyan 
mély, olyan mértékű, hogy csak megrendülve beszélhe
tünk róla, hiszen ő életét adta barátaiért. A tanítványok 
is csak Jézus feltámadása után értették meg Jézus szere- 
tetének mélységét. Később élték át, hogy Jézus a Szentlé
lek által velük marad, kapcsolatuk az Ur Jézussal így nem 
szűnt meg.

Gondoltatok-e már arra, de jó lenne, ha mi is láthatnánk 
az Úr Jézust, mint barátai, tanítványai? Ezt a rendkívüli 
ajándékot, lehetőséget az evangéliumok híradása szerint te 
is megkaphatod! A Szentlélek gondoskodik arról, hogy mi is 
tanítványok lehessünk, így Jézussal való barátságunk is meg
valósulhat. Ha végiggondoljátok, ez egy csodálatos dolog. 
Ha igaz szívvel, őszintén kéred az Úr Jézust, a barátod lesz. 
Kísér téged, megvéd, megőriz, ha elcsendesedsz, a lelkiis
mereteden keresztül szól hozzád. Ilyen barátságot kínál ne
künk Megváltónk! Igéjén keresztül megvigasztal, tanácsot

ad. Ő igazi barátod lesz, akiben nem fogsz csalódni, aki nem 
lesz hűtlen hozzád!

Ezért az ajándékért cserébe csak azt kéri, hogy élj gyü
mölcsöt termő életet! Mik ezek a gyümölcsök? Szeretet, 
öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, szelíd
ség, mértékletesség. A lélek gyümölcsei ezek! Jézus ba
rátságát úgy viszonozhatod, ha követed Őt, ha Rá fi
gyelsz! Az Úr Jézustól tanult szeretetet követve lesztek 
már itt a földön igazi tanítványok, azzal, ha ezt a megta
pasztalt szeretetet adjátok tovább embertársaitoknak!

Ha igent mondasz az Úr Jézussal való barátságra, ez 
nem csak a földön végleges, elkísér az örökkévalóságba is!

Úgy legyen!
Révészné Tóth Erzsébet

A Külmissziói Kiskönyvtár gyermekeknek szóló fü
zete: „Az Úré a FÖLD...” hittankönyv-kiegészítés- 
ként, vagy egyéni foglalkozásra jól használható. Díjta
lanul igényelhető az Evangélikus Külmissziói Egyesü
letnél (1085 Budapest, Üllői út 24. II. emelet).

LABIRINTUS
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Ö k u m e n i k u s  m e g e m l é k e z é s s e l  k e z d ő d ö t t  

S z e r v á t i u s z  T i b o r  m i l l e c e n t e n á r i u m i  e m l é k m ű v é n e k

a v a t á s a  -  K ő b á n y á n

„Halom tetején három szikla 
Vésett szép arcok néznek róla 
Közükből áldozó tűz (üstje száll a magasba.” 

Szörényi Levente

A kőbányai egyházak lelkészei, dr. Papp V i lmo s  re
formátus, Fabinyi  Tamás evangélikus lelkész és 
Miksó Sá n d o r  címzetes apát, római katolikus plébános 
ünnepi beszédével kezdődött az emlékmű avató ünnepsége, 
majd főpapi szentmisét mutatott be dr. L a  does  i G á s 
p á r  dandártábornok, tábori püspök a Kőbányai Szent 
László templomban. Délben 12 órakor a Szent László téren 
harangok zúgása közben hullott le a lepel a „Magyar oltár" 
címmel felállított -  s talán az országban egyik legszebb, leg
többet mondó millecentenáriumi emlékműről.

,yA Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 1994-ben 
döntött arról, hogy a Honfoglalás millecentenáriumi évfor
dulójának tiszteletére a Szent László téren emlékművet kí
ván állítani A  Testület döntésével félreérthetetlenül jelzést 
adott az utókornak, hogy 1100 éves Kárpát-medencei létünk 
évfordulóján sem felejtettük el: a történelem ismerete képes 
megtanítani szeretni a hazát, a népet, melynek korábbi 
nemzedékei küzdöttek napjaink boldogulásáért. Kéteszten- 
dei kemény munka eredményeként született meg a kompo
zíció, melynek ünnepélyes átadásán vagyunk Elhozott ben
nünket őseink iráni érzett tisztelet, elhozott a honszeretet, el
hozott az emlékezés... A száz esztendővel ezelőtti millenni
umi évforduló egy felfelé ívelő nemzetet talált a Kárpát-me
dencében. Száz esztendővel ezeljjjft is bizonyosan voltak vi
ták, de az is bizonyos, hogy nagyon sok minden, amire ma 
büszkék vagyunk, az a millennium idején épült. Újat és ma
radandót alkottak mint ahogy újat és maradandót alkotott 
S z er v á t iu s z  Tibor szobrászművész is, most 1996- 
ban... S ze r v á t iu s z  Tibor a képzőművészet nyelvén 
szól hozzánk Egy művészi gondolatba sűrítve csodálatos 
történelmi szintézist tár elénk kibontva ezekből a süttői kö
vekből Kárpát-medencei létünk történelmi gyökereit,

L ász ló  Gyula professzor gondolatait: Európa bennünk 
van és mi is Európában v a g y u n k . c s a k  néhány gondo
lat György Is tván,  Kőbánya polgármestere emlékezetes 
avatóbeszédéből.

Az európai és az egyetemes kultúrtörténetben méltán helyet 
követelő emlékmű avatása feledhetetlen magyar ünneppé lett. 
Azzá tette dr. Czir ják  G áspár  érseki helynök Kolozs
várról -  megrázó szavait iskolákban kellene tanítani -, dr. 
La do esi Gáspár  tábori püspök . gondolatébresztő, 
mélységes emberszeretetből és hitből fakadó szavai, Kosa  
Ferenc filmrendező, országgyűlési képviselő, S zör ény i  
Leven te  zeneszerző verssé alakított gondolatai:

A világ elhagyta az imát 
A valaha istenes magyarság elfordult az imától. 
Hamis próféták rikoltoznak 
Igazak hallgatnak.
Sötétség teljed
Éjszakai sötétség teljed, s elborít mindent 
És szemünk valóban nem látja 
Csak lelkünket szorítja...

Szívből jövő, haza- és népszeretetet tükrözött az avatóün
nepségen közreműködők válogatott műsora is.

Szép pillanat volt, amikor Tőkés  L á s z ló ,  a 
Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke ma
ga mellé hívta Fabinyi  Tamás evangélikus lelkészt, 
hogy együtt áldják meg az emlékművet, melyet ezután 
L a do esi Gáspár tábori püspök szentelt meg.

Néhány héttel ezelőtt Kolozsváron voltunk, a Szent Mi- 
hály-templom plébániája udvarán létesített Szervátiusz Mú
zeumavatásán. Szervátiusz Tibor, édesapja és saját kolozs
vári ihletésű szobrait szülővárosa egyházának ajándékozta. 
Ott mondták sokan, „a múzeum a magyarság zarándokhe- 

,.sf '  *n azt hiszem, ez az emlékmű, a „Magyar oltár” is 
a világban szétszóródott magyarság összetartó erejeként él 
az idők végeztéig. Schelken Pálma

F I A T A L O K N A K
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majavaslataitokat, kérdéseiteket, melyeket e lap hasábjain válaszolnánk meg, s gy 
nének belőle. Köszönjük segítségeteket, hiszen nektek és rólatok szól ez a róva .

Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre váijuk:
Bpest-Zuglói Lelkészi Hivatal -  1147 Budapest, Lőcsei út 32.

JÉZUS LÁBNYOMÁBAN
Fiatalok közösségébe hívtak meg a minap, s azt a 

rázós kérdést szegezték nekem; lehet ma fiatalon ke
resztyénül élni? Kicsi csapat az, amelyik vallomásté
telre hívott, s miután én azt hiszem, nagyon is nagy 
csapat az, akinek ez égető kérdése, megpróbálok rá 
írásban felelni, azt remélve, hogy talán akadnak köz
tük, akik kezükbe veszik ezt a könyvet és elolvassák, 
amit írok. Az igazság az, hogy fiatalnak lenni sosem 
volt könnyű, és minősített nehézség volt mindig ke
resztyénül megélni a fiatalságot.

Volt az uramnak egy aranyos, tanulékony, jókedvű, 
szép, fiatal vizslája, „akit”, azt hiszem, mindnyájunk
nál jobban szeretett. Úgy élvezték egymás társaságát, 
mint a kezdő szerelmesek. Együtt bújták az erdőt, ját
szottak a mezőn, cserkésztek vadak után, sütkéreztek 
a napon, áztak-fáztak esőben-hóban, de az a kutya so

ha egy percre le nem vette szemét a gazdájáról. Ug- 
rándozásaiból a leghalkabb füttyentésére a lábához 
simult. Nem is a szavát, de a gondolatát értette, s úgy 
lépdelt a lába nyomában, mint az árnyéka. Az uram 
minden jó falatját megosztotta vele, s miután gyomor
savas ember volt, a kutya a szódabikarbónás tenyerét 
is tisztára nyalta. Szerették egymást.

Bocsánat a hasonlatért, de valahogy így lehetne a 
kedves, vidám, játékos kalandokra áhítozó fiatalok
nak is megélni Jézus követését. Nem gazdátlanul. 
Nem a maguk feje után járva. Nem szeszélyeskedve, 
nem a maguk igazáért toporzékolva. Nem a maguk 
megbízhatatlan személyecskéje körül keringve, nem 
örökké önmagukat figyelve, hanem a Gazdára kon
centrálva beleigazodni az Ő lábnyomába.

(Zs. Tüdős Klára: A gazda lábnyomában)

Lehet-e ma fiatalon keresztyénül élni?
Ahhoz, hogy segítséget találja

tok a válaszhoz, áldjon itt egy fiatal 
gondolata az önismerettel kapcso
latban.

Nagyszakállú pszichológusok 
szövegelnek az önismeretről. Ko
runk mottójává válik lassan az 
énünk, égőnk megismerése. Fon
tos, fontos, fontos: „fogadd el ma
gad! valósítsd meg magad! önmeg
valósítás!” És csak röpködnek a 
szlogenek, miközben kis depresz- 
szióba süllyedünk, mert lelkünk la
birintusában eltévedünk. Rádöb
benünk, hogy bár kedves külsőnk 
van, de belsőnk kong. És ehhez 
mint jólnevelt, felvilágosult XX. 
századi teremtmények, beiratko
zunk agykontrollra, ideggyógyász
hoz és mindenféle bigyókbán hi
szünk, mert azt gondoljuk, hogy 
hatással vannak ránk. Az üresség 
továbbra is kong. „A hegyikristály 
harmóniát eredményez.” Napokig 
hatalmuk alatt vagyunk és nem éb
redünk rá, hogy rácsokat tettünk 
harmóniánkra. Meghasonlunk. A 
külső és belső harmóniánk nem 
akar összhangra találni. Valóban 
ez a helyzet? Nincs más? Tudom, 
hogy van más, csak azt nem sikerül 
elfogadni. „Egész életemben min
dig másra vártam, Istent kerestem 
s magamat találtam.”

Erős Kinga 
Bp-Zugló

*

Ismered-e annyira önmagad, 
hogy tudod-e, mit tennél, ha már

csak 365 napod lenne hátra az éle
tedből? Egy fiatal így gondolkodik 
erről.

Túdjuk mindannyian... Olykor 
mégis úgy beszélünk egymással, 
mintha semmi sem változott volna 
azóta. Máskor kínos csönd uralko
dik. Kutatjuk egymás tekintetét: 
vajon mit gondolhat? Mit lehetne 
cselekedni még? Jóvá lehet-e ten
ni oly sok év mulasztását? Jó volna 
újra kezdeni! Mindent megadni a 
másiknak, a hibákból tanulni, so
ha meg nem haragudni, egyszerű
en csak szépen, rendben, szeretet- 
ben élni. Vagy minden ugyanúgy 
történne? Már az első nap egy
másnak ugranánk? Mi lesz, ha 
eszünkbe jut: bár vége volna már 
ennek az egy évnek!? És ha vége 
lesz, meg tudjuk-e bocsátani egy
másnak, magunknak, hogy ezt kí
vántuk? De mi lesz akkor, ha...? 
Ha valamelyikünk nem búja to
vább? Ha pont én döntök úgy: 
nem várom meg a 365. napot? Ha 
már csak 365 nap van hátra, akkor 
minek kivárni azt? Akkor úgyis 
minden csak színjáték. Játszom 
én, játszanak ők is, akik szeretnek 
engem. Egyáltalán szeretnek-e en
gem? Szeretnek-e annyira, hogy 
ez alatt az egy év alatt ne önma
gukra figyeljenek, hanem rám, aki 
már csak ezt az időt tölthetem el 
velük? Hiányozni fogok-e nekik, 
ha már nem leszek? És én? 
szeretem-e őket annyira, hogy ne 
zárkózzam be, hogy megosszam

velük félelmeim, bánataim? Mi 
lesz, ha nem bírom tovább? Mikor 
mondom majd, hogy elég volt? Az
1. napon, vagy csak a 114-en? 
Vagy a vége felé közeledve? Vagy 
akkor már elfogadom a könyörte
lennek tűnő döntést, mely meg
kérdezésem nélkül született? Jaj, 
mi lesz...!?

Bihari Judit 
teológus

*
„Ne fájj, mert megváltottalak, 

neveden szólítottalak, enyém 
vagy!” (Ézs 43,1)

Mikor vízen mégy át, én veled
vagyok,

és ha utad állják tajtékzó habok. 
Talán bánat könnye éget, 
lángja meg nem perzsel téged, 
hisz tudod jól, hogy én veled

vagyok!
Enyém vagy, neveden hívtalak. 
Fogadj el, én megváltottalak. 
Szeretlek, megőrzőm életed.
Tőled már soha el nem megyek!

Hogyha különféle próbáltatás ér, 
hited inog és te kétségbe estél, 
van megoldás minden bajra.
Gyere bátran újra meg újra, 
hisz kegyelmet nyertél a keresztnél.

Enyém vagy, neveden hívtalak.
Fogadj el, én megváltottalak.
Szeretlek, megőrzőm életed.
Tőled már soha el nem megyek!

(Énekeljetek az Úrnak: 138)

Pályázati felhívás
Az Evangélikus Országos Múzeum millecentenáriumi pályázatot hirdet 

középiskolákban tanuló diákoknak  
EVANGÉLIKUS HAGYOMÁNYŐRZÉS céljából

A pályázat célja olyan országos jelentőségű evangélikus személyi
ségek alább felsorolt városok és községek történetéhez fűződő tevé
kenységének feldolgozása, akiknek élete vagy életrajza kevésbé is
mert az egyház- és művelődéstörténet körében. Ezzel az evangélikus 
identitást és a lutheri örökséget szeretnénk ébren tartanj.

Az evangélikus kötődésű legkimagaslóbb egyéniségek életművét 
már sokan feldolgozták. Mivel nem cél e művek kivonatolása, nem 
javasoljuk olyan közismert evangélikusok életének feldolgozását, 
mint a reformátorok, vagy Thököly Imre, Kossuth Lajos, Petőfi, 
Görgey Artúr, vagy akár Tessedik Sámuel, Székács József, Győry Vil
mos, jelen századi kimagasló püspökeink és Kékén András vagy 
Sztehlo Gábor személyei.

A javasolt egyéniségeknél különös értéket jelenthetnek még pub
likálatlan kéziratok, naplók, visszaemlékezések. Ezek olykor családi 
hagyatékban, gyülekezetekben, levéltárakban, esetleg folyóiratokban 
kutathatók fel. Érdemes felfigyelni a helytörténeti gyűjtemények 
anyagára is.

Az alábbi, teljesség igénye nélkül .közreadott felsorolás csak tájé
koztató és ajánló jellegű. Jelen pályázat egyelőre csak hazánk mai te
rületére szorítkozik. Tudatosan maradt ki a felsorolásból fővárosunk, 
valamint Sopron városa az ott működött evangélikus személyiségek 
gazdag tárháza miatt. A pályázat témája azonban -  fenti megszorítá
sokkal -  ezekre a városokra is kiterjeszthető.

Múzeumunk a dolgozat terjedelmét nem köti ki. A pályázat jel
igés. Az Evangélikus Országos Múzeum (1052 Budapest, Deák tér 
4.) címére küldendő pályázatra kívülről „Evangélikus hagyományőr
zés” írandó. A tanulmányhoz zárt borítékban csatolni kell a szerző 
nevét, korát, címét és iskoláját.

Pályadíjak:
I. díj 50 000,- Ft; II. díj 30 000, -  Ft; III. díj 20 000, -  Ft
Beküldési határidő: 1997. február 10.
Eredményhirdetés: 1997. március 15.

A pályázatra javasolt gyülekezetek és személyek a következők: 
ACSA: Elefánt Mihály, Horváth Jakab. ASZÓD: Hajnóczy József, 
Moravcsik család, Podmaniczky János. BAKONYTAMÁSI: Thtay 
Sándor. BABONYMEGYER: Rudnay Gyula. BELED: Idősb Bá
rány György. BÉKÉSCSABA: Haan Antal és Lajos, Szeberényi csa
lád, Vidovszky Kálmán és Béla, Rell Lajos, Mokry Sámuel. BOBA: 
Döbrentei Lajos. BEZI: Nagy István, Perlaky Dávid. BÜK: 
Mankóbüki Horváthok. CEGLÉD: Csonka János. CSEPREG: Far
kas _ Imre, Zvoronics Imre. CSIKVÁND: Berzsenyi Lénárd. 
CSÖNGE: Bárdossy József, Horváth Zsigmond. DABAS: Kossuth 
László. DÖRGICSÉ: Hegyfalusi György, Bárány György, Zsédenyi 
István. DUKA: Dukai Trkách Judit. DUNAEGYHÁZA: Hajnóczy 
József. EDVE: Edvi ülés Gergely. FELPÉC: Bárány János. 
GALGAGYÖRK: Sturmann Márton, Veres Pálné. GYŐR: Ibrkos 
András, Aáchs Mihály, Lövei Balázs, Bárány György, Vásonyi Már
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A pályázóknak jó munkát és kutatókedvet kíván:
Dr. Fabiny Tib< 
teológiai tanái



budapesti EVANGÉLIKUS templomok

19. A csepeli evangélikus templom

Története
Csepel, ma a főváros XXI. kerü

lete, már a honfoglalás korában is
mert település. Az első okleveles 
emlék (1138) Csepelt jobbágyköz
ségként említi. Az évszázadok tör
ténelmi viharai elől elmenekült la
kosság helyére a falut 1712-ben új
ra betelepítették. Az 1838-as ár el
pusztította, újjáépítésekor maga
sabb fekvésű területet jelöltek ki.

A  csepeli evangélikus egyház tör
ténete 1904-ben indult, amikor a 
püspökség az evangélikusok gon
dozását a kispesti evangélikus egy
házközség felügyeletére bízta. 
1911-ben érkezett Masznyik Gyula 
Erdélyből s látva, hogy a csepeli 
szórványba tartozó hívek gyalog és 
lófogatú omnibuszon a Deák térre 
járnak istentiszteletre, díjmente
sen elvállalta gondozásukat. Az el
ső istentiszteletet 1911 őszén tar
totta egy iskolában. Ez rendszeres

sé vált s a résztvevők száma növe- 
g g ||p l  1912-ben harmóniumra 
gyűjtöttek. 1913-ban már 200 
evangélikus családot tartottak 
nyilván.

Az egyházi élet növekedését 
ideiglenesen megállította az első 
világháború. Még az istentisztele
tek is szüneteltek. Utána ismét 
megindult a fejlődés, növekedett a 
lakosság, 1920-ban 537 evangélikus 
család élt itt. 1923-tól Kispesttől 
Pesterzsébethez csatolták, annak 
fiókegyháza lett. 1924-ben már 
énekkara is volt a gyülekezetnek.

A templomépítés szükségessé
gét Oláh Károly vetette fel 1926- 
ban. Csepel ekkor missziói köz
pont, szórványai a szigeten fekvő 
községek. Belügyminiszteri enge
déllyel országos gyűjtést kezdemé
nyeztek, a helybeli Weiss Manfréd 
gyár 10 millió koronát adományo
zott. Az alapkövet 1926. november 
21-én nagy ünnepség keretében 
helyezte el Raffay Sándor püspök, 
1928. november 11-én felszentelte 
a templomot.

A nehéz anyagi helyzet miatt a 
templom környékéhez tartozó tel
kek eladására kényszerültek, még 
egy parókiatelek sem maradt.

1936-1951 között Várady Lajos 
került Csepelre, ő újíttatta fel kí- 
vül-belül a templomot a 25 éves 
évfordulóra. Az egyházközség 
1937-ben vált önálló missziói egy
házzá. 1939-től havonta egyszer 
német nyelvű istentiszteletet is tar
tottak.

A második világháború elnépte
lenedést okozott, a lakosság mene
kült a bombázások elől. A templo
mot súlyos sérülések érték: ajtói

kiszakadtak, ablakai betörtek, a 
tető palái szétröpködtek. Mindent 
elölről kellett kezdeni.

A templom 1946 májusában 
nyílt meg újra, de az újjáépítés 
csak 1947 őszére fejeződött be. 
Mezősi György 35 éves lelkészi 
szolgálata idején újították fel telje
sen a templomot és építették be 
önkormányzati és finn testvér
gyülekezeti segítséggel az angyal
földi gyülekezettől ajándékba ka
pott orgonát.

Leírás
Vojtka József (Belgrád város 

rendezésére írt nemzetközi terv- 
pályázat díjat nyert építésze) 
templomának alaprajza egyéni 
megoldású: téglalap alakú, melyet 
az oltár előtti két oldalt félkörala
pú kiugrás tör meg. Az oltártérbe 
két lépcső visz fel. Oltára monu
mentális építmény. Az oltárképet, 
a Keresztrefeszített Krisztust Ruzics- 
kay György festette. A bejárat 
mellett a fal síkjába süllyesztett 
vörösmárvány tábla: „Ezen templo
mot tervezte és az építkezést vezette 
adományképpen, egyháza iránti sze
rétéiből Vojtka József”.

Az épület falazása sima, nyu
godt. Tágas, négyszögű ablakai 
vannak, kivéve a homlokzat hatal
mas, félkörívű ablakait. Homlok
zatán egyszerű, két oszlopon nyug
vó timpanon. Vaskos, négyszög 
alapú, jobboldalt álló tornyának 
felső emelete nyolcszögalapú, a 
magyar klasszicizáló templomokra 
jellemző erkélyes körülj áróval. 
Feltűnő a díszítőelemek csaknem 
teljes hiánya.

Kovács M ária

K IL EN C V EN Ö T SZÓ  A NŐK ÉRT

A Bajor Evangélikus Egyház női szemináriuma
A Bajor Evangéikus Egyház 

Missziói Szervezete június 7-30. kö
zött a szervezet székhelyén, Neuen- 
dettelsauban szemináriumot rende
zett a testvéregyházak női kép
viselőinek. Neuendettelsau hétezer 
lelkes település Nürnberg közelé
ben -  a múlt század közepéig isme
retlen kis falu volt. Löhe Vilmos 
(fl872) munkássága nyomán lett 
híressé, aki 1854-ben diakonissza 
anyaházat, 1847-ben misszós iskolát 
és 1859-ben missziós társaságot ala
pított. A szemináriumnak a vendég
látó egyház képviselőin kívül brazil, 
kenyai, mozambiki, pápua új-guine- 
ai, salvadori, tanzániai, zairei és ma
gyar résztvevői voltak, összesen 22- 
en. Magyarországról Kovácsné 
Tóth Mária és Szentpéteryné Ba
logh Marianne.

Az összejövetel mottója -  Mária 
és Erzsébet találkozására utalva 
(Lk 1,39-45) -  „Jöjj és hallgass 
meg -  szolidaritás nők között” volt. 
A kilenc ország asszonyainak szer
vezett taulmányut nagyszerű lehe
tőséget nyújtott az igében és az 
imádságban való közös elmélyülés
re, ismeretlen kultúrák megisme
résére, a különbségek ellenére is 
hasonló problémák megbeszélésé
re. A változatos program kereté
ben sok helyre eljutottunk, csalá
dokat és iskolákat látogattunk 
meg. Luther nyomában pedig Wit- 
tenbergbe és Lipcsébe tettünk ki
rándulást. A különböző nemzetisé
gű, egymástól távol élő résztvevők 
mind arról számoltak be, hogy mi
lyen fontos, nélkülözhetetlen a nők 
szerepe az egyházban. Pál apostol 
nyomán közös meggyőződésünkké 
lett, hogy férfit és nőt ugyanazok

az alapvető (emberi) jogok illetik 
meg, hiszen „Krisztusban többé 
nincs sem zsidó, sem görög, sem 
szolga, sem szabad, nincs sem fér
fi, sem nő mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a Krisztus Jézus
ban” (Gál 3,28-29). Mindannyiun
kat aggodalommal töltött el a nők 
elleni erőszak növekedése. Az 
egyes egyházak döntéshozóinak és 
a nemzetközi egyházi szervezetek
nek, tanácsozásoknak az eddigiek
nél sokkal komolyabban kellene 
foglalkozniuk az üggyel.

A társadalomnak és az egyház
nak szüksége van iskolázott nőkre 
(is). Még nagyon sok országban 
küzdenek esélyegyenlőségért az 
oktatásban. A  Lutheránus Világ- 
szövetség ajánlása szerint a külföl
di ösztöndíjasok negyven százaláka 
nő legyen. És bár a nők szerepe, 
szolgálata nélkülözhetetlen az egy
házban -  nézzünk csak körül is
tentiszteleten vagy bibliaórán -  
képviseletük, különösen a fejlődő 
országokban még sok kívánnivalót 
hagy maga után. -  A szegénység a 
nőket még jobban sújtja. Egyes af

rikai országokban az özvegyet a 
(nagy)család törzsi jog alapján 
szélnek eresztheti. Van tehát mit 
tenniük az egyházaknak.

A háromhetes program nagysza
bású missziós találkozóval zárult. A 
nők követeléseit - ha nem isi kilenc
venöt tételben, de kilencvenöt szó
ban -  megfogalmaztuk, és istentisz
telet előtt a neuendettelsaui Szent 
Miklós-templom ajtajára szögeztük:

N ők nélkül semmi sem működik - 
még az egyháziban) sem!

A  nők nemcsak beszélnek, de dol
goznak is!

A  nők gondjai a földrajzi távolság 
és eltérő kulturális háttér ellenére is 
azonosak: túlterheltek, hajszoltak, 
nemgyszer kisebberendűségi érzéssel 
küszködnek, hátrányos megkülönöz- 
tetést, agresszivitást szenvednek

Követeléseink tehát nyilvánvalók:
Tiszteljék, becsüljék meg otthoni 

és munkahelyi munkánkat.
A  férfiak is vegyék ki részüket a gyer

meknevelésből és a házimunkából.
Tanulásban és munkában legyen 

esélyegyenlőség.
Ahhoz pedig, hogy a nők (még) 

szíves/ebb/en szolgál
janak az egyházban: 

El kell fogadni 
őket.

Részt kell venni
ük a döntéshozatal
ban.

Valódi szolidari
tást az egyházban.

„Mert mindany- 
nyian egyek va
gyunk a Krisztus Jé
zusban.”

Szentpéteryné 
Balogh M arianne
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LELKÉSZAVATÁSOK EGYHÁZUNKBAN (1.)
Az elmúlt nyáron nyolc végzett teológust avattak lelkésszé a két egyházkerület

ben. Öröm, hogy növekedik számuk és reménység a jövőre nézve szolgálatba lé
pésük Az ősz folyamán további avatások is lesznek, ezekről külön adunk számot. 
Három végzett teológust pedig már a nyár elején felavattak püspökeink és ők már 
meg is kapták kiküldésüket.

MOSONMAGYARÓVÁR
Július 20-án D. Szebik Imre püs

pök ebben a gyülekezetben avatta 
lelkésszé Hibán Józsefet, aki augusz
tus 15-én már meg is kezdte szolgála
tát Csornán. Indíttatásáról és szolgá
latáról így vallott:

-  Gimnazista koromban egyszer 
elhívtak osztálytársaim egy ökumeni
kus közösségbe. Szüleim katolikus
nak kereszteltek, de mint rajtam kí
vül oly sokan, addig én sem jártam 
egyik gyülekezetbe sem. Azután vé
giglátogattam a templomokat, s 
megismerkedtem történelmi egyhá
zak felekezeteivel is. Végül az evan
gélikus templomban kötöttem ki, 
mert számomra ott hirdették leghite
lesebben Isten igéjét. Egy átgondol
kodott és átimádkozott éjszaka után, 
érettségi előtt döntöttem úgy, hogy a 
lelkészi pályát választom.

-  Tudom, hogy nem könnyű hiva
tást választottam. De amikor meglá
tom valakinek az arcán az öröm mo
solyát, akkor arra gondolok: nekem 
is van valami szerepem abban, hogy 
az illető a templomban és a gyüleke
zetben maradt. Sokan vannak azok, 
akik csak a megszólításra várnak, s 
elindulnak Krisztus felé. Egy lelkész
nek semmi sem ad nagyobb elégté
telt, mint az, hogy szolgálatának kö
szönhetően valaki eljut a Krisztussal 
való közösségre.

(Kiss Miklós)

ÖSKÜ
A 12. századi ösküi Kerek-temp

lom hívogatott a lelkészavatásra. 
Stermeczki Andrást, aki a székesfe
hérvári gyülekezetből indult el, ti
zenegy lelkésztársa kísérte el zz ava
tásra. D. Szebik Imre püspök 2Tim
1,8-9 verse alapján hirdette az igét, 
az avatandó szívére helyezte: ne szé- 
gyelld a mi Urunk bizonyságtételét, 
szenvedj az evangéliumért, mint ta
nítvány, aki mestere fenyítését testi
lelki épülésére veszi örömest és vál
lald az evangélikus lelkészek közös
ségét a Krisztustól kapott küldetés
ben.

Dr. Reuss András rektor és Bencze 
András székesfehérvári lelkész vol
tak segítők a liturgiában. Stermeczki 

■■ ~vv'  u'

András lelkészjelöltként már egy éve 
szolgált a gyülekezetben. Ezért a há
lás gyülekezet kis műsorral készült és 
köszönte meg eddigi szolgálatát. A 
püspök pedig a gyülekezetnek kö
szönte meg az építkezéseket, a paró
kia és iskolaépület felújítását, a jó
kedvű adakozásokat.

(P intér Mihály) 

VESZPRÉM
A veszprémi gyülekezetben eddig 

még nem volt lelkészavatás. Bár vol
tak már lelkészek, akik innen, ebből 
a városból, ebből a gyülekezetből 
vették útjukat a lelkészi szolgálat fe
lé, avatásuk másutt történt. A veszp
rémi egyházközség kétévszázados 
történetében, de egész hazai egyhá
zunk életében jelentőssé vált 
Haubner Máté, a későbbi üldöztetést 
is szenvedett szuperintendens Veszp
rémben született 1794-ben. Jelen 
századunkban két lelkész is indult 
egy veszprémi lelkészcsaládból az Úr 
szőlőjébe. A most felavatott Hege
dűs Áttila is ősi papi család sarja, ap
ja és nagyapja is lelkész volt.

Augusztus 17-én, egy szombat dél
utáni órában megtelt a veszprémi 
gyülekezet temploma. D. Szebik Im
re, az egyházkerület püspöke végezte 
az avatás szolgálatát. Igehirdetés
ében lTim 1,18-19 alapján intett a 
krisztus-hit komolyan vételére. A hitet

nem lehet ugyan örökölni, de kérni 
és kapni lehet. Lelkészi szolgálatunk
ban ugyancsak fontos a szolgálatért 
való harc vállalása. Végül nem szabad- 
megfáradni a jó lelkiismeretért való tu
sakodásban. Az Isten igéjéhez kötött, 
Isten igéjével megerősített lelkiisme
retünk segíthet bennünket szolgála
tunk végzésében, az Istentől kapott 
belső békesség derűjével.

A felavatott lelkész Bonyhádon 
kezdi meg segédlelkészi szolgálatát. 
Ebből a gyülekezetből is többen vet
tek részt az avató istentiszteleten, va
lamint abból a Budapest-angyalföldi 
gyülekezetből is, ahol már teológus 
korában végzett szolgálatokat, s 
ahonnan élete társául szegődött mel
lé a gyülekezet lelkészének lánya. Is
ten áldja meg közös életútjukat!

(VetS Béla)

BUDAVÁR
Herzog Csaba lelkésszé avatásá

nak ünnepén, augusztus 18-án, a 
Bécsikapu téri templomban D. Sze
bik Imre püspök igehirdetésében 
arról az új útról szólt, amire Jézus 
hívja tanítványait. -  Herzog Csaba 
érettségije után az autószerelő 
szakmát tanulta. A katonaság pró- 
bás éveit követően termelési előadó 
volt a VOLÁNnál. 1982-ben, mint 
budavári presbiter jelentkezett a 
teológia levelező tagozatára. 1991- 
ben teológiánk könyvtárában ka
pott munkát s közben nappali tago
zaton lelkészi oklevelet szerzett. A 
meleg családi légkör, a budavári 
gyülekezet közössége, feleségének, 
Fürst Beátának segítő szeretete 

egyengette azt az új 
utat, amelyre Her
zog Csaba Jézus hí
vására már kora if
júságában elindult. 
-  A könyvtári mun
ka mellett a Fébé 
Diakonissza Egye
sület keretében 
végzi majd szolgá
latát. -  Avatási 
meghívójára ezt az 
igét választotta: 
„Minden tekintet
ben Jézus legyen az 
első” (Kol 1,18)! 

(Madocsai Miklós)

(Következő szá
munkban folytatjuk 
a beszámolókat.)

Sterm eczki A ndrás eskütétele

M IN EK  ÖRÜLT HÁROM  HÁRSFA?

A  7 0 0  é v e s  N e m e s p á t r ó  m i l l e c e n t e n á r i u m i  ü n n e p e

Tudnak-e örülni a fák? Ha tudnak, biztosra veszem, hogy 
nagyon örült az a három hársfa, amely a néhány éve felújí
tott nemespátrói templom előtt emeli -  közel toronymagas
ban -  lombos koronáját. Száz évvel ezelőtt, a millenium al
kalmával ültette ezeket az evangélikus gyülekezet. Ugyanek
kor építették meg a dombtetőn álló templomhoz felvezető 
impozáns lépcsőfeljáratot. És erre az alkalomra írta meg 
szorgos kutatómunkával Mesterházy Sándor, a gyülekezet ak
kori lelkésze a most fennállásának 700-ik évfordulóját ün
neplő Nemespátró község történetét.

Miért Afemespátró? Azért, mert a tatárjárás után létesült 
község valamennyi polgárának földet és nemességet adomá
nyozott III. Endre, az utolsó Árpád-házi király. Ezt az ado
mányt 1719-ben megerősítette III. Károly Habsburg uralko
dó. Á fémtokba zárt, tenyérnyi viaszpecséttel ellátott okleve
let az Országos Evangélikus Múzeum őrzi. Most elhozták 
onnan és bemutatták a gyülekezeti házban rendezett kiállí
táson.

A hársfák azonban nem a nemesi oklevélnek örvendez
hettek igazán, hanem a kettős évforduló alkalmából rende
zett szép ünnepségnek. Nem akárhogy rendezték meg. Mű
vészi kivitelben, bőrbe köttették a régi egyházi anyakönyve
ket. Selyemzászlót készíttettek a község címerével, s külön 
pajzs alakú címert is 1296-1996 dátummal. A címeren két 
oroszlah magasba emelt karddal védi a hársfát.

Az ünnepi istentisztelet augusztus 20-án, 9 órakor kezdő
dött, és tulajdonképpen továbbfolytatódott a templomdomb 
alatti téren. Ott mondtuk el valamennyien a Miatyánkot és 
ott hangzott el az Ároni áldás Smidéliusz Zoltán esperes ajká
ról, miután megáldotta az új zászlót és a címert, s átadta azo
kat a község polgármesterének. Hrombitaszó mellett énekel
tük nemzeti imádságunkat. A trombitát Smidéliusz Örs fújta 
tiszta, zengő hangon. Reményüt Sándor „Zászlóavatás” című 
versét Szabados Attila adta elő. Most Pécsett egyetemi hall
gató. Ő mondta az ünnepség összekötő szövegeit is.

Ezúttal felhő nélkül, kéken ragyogott az ég a szomszédos

Surdról és a környező községekből összegyűlt sokaság felett. 
Részt vettek pedagógusaik vezetésével a távoli 
Balatonmagyaród kisiskolásai és fiataljai, akik táncukkal 
gyönyörködtettek. Az evangélikus gyülekezet asszonyai és 
fiataljai énekkel és versmondással szolgáltak. Dr. Hobor Er
zsébet Zala megyei hivatalvezető és Dömötörffy Jenő polgár- 
mester mondott ünnepi beszédet. A környező falvak képvi
selői szalagot kötöttek a zászlóra. Két tartalmas felszólalás is 
elhangzott. A nemzetiszínű szalaggal átkötött „új-kenyér” 
megszegése után, az ünnepély befejezéséül Dömötörffy 
Józsefné, „Barinka néni” mondta el Vörösmarty Szózatát 
ízes dunántúli ejtéssel, nagyszerű, eredeti hangsúlyozással.

Nemespátró szinte teljesen evangélikus lakosságú község. 
A kistelepülések önállóságát leépítő, meggondolatlan össze
vonások és a város, főleg Nagykanizsa elszívó hatására a lé- 
lekszám 400 alá csökkent. Evangélikus hitük ereje nemcsak 
a „pátrói öntudatot” erősítette bennük, hanem az igényes 
közösségi élet iránti felelősséget és a szülőföld szeretetébe 
gyökerező hazaszeretetet is. Az egyik felszólaló a kistelepü
léseket, a falvakat patakocskákhoz hasonlította. Kicsiségük 
miatt sokszor nem számolnak velük. Pedig -  amint mondot
ta -  ezek táplálják a folyót, a nemzetet.

A három pátrói hársfánál jobban -  azt hiszem -  csak 
Smidéliusz Zoltán esperes, Dömötörffy Jenő polgármester, 
egyben az evangélikus gyülekezet felügyelője, valamint a 
nemespátrói gyermekeket is oktató surdi iskola vezetői ör
vendezhettek. Ők állították össze a programot, ők szervez
ték az ünnepséget. Munkájuk nem volt hiábavaló. Nem hiá
ba szólt hozzájuk és mindnyájunkhoz biztató szóval az isten
tiszteleten hangzó ige:

„Tüdd meg azért e mai napon és vésd szívedbe, hogy az ÚR 
az Isten...

Tartsd meg az ő rendeléseit...
hogy jó legyen dolgod és hosszú ideig élj a földön, amelyet az 

ÚR, a te Istened ad teneked. ” (5Móz 4,39-40)
B enczúr László

H ÍR E K  A PÁPUÁK FÖ L D JÉ R Ő L

E g y  v a s á r n a p  R u s u a n g b a n

Biliau nevű missziós állomáshoz nem vezet út. Leg
alábbis nem olyasmi, amit mi Európában útnak nevez

nénk Ez a kis tengerparti falu vagy hajóval közelíthető meg 
vagy a legközelebbi füves repülőgép-leszállópályától 25 lan
es, terepjárót próbáló csapáson.

A fárasztó utazás után igazán meglepő -  és jóleső -  lát
ványt nyújtott a tágas, kényelmes ház, melyben a német 
misszionárius lakik családjával. Itt töltöttük augusztus egyik 
hétvégéjét, s látogattunk meg néhány környékbeli gyülekeze
tei. Vasárnap még a reggel harmatos hűvösét kihasználva 
hatórakor kerekedtünk fel, hogy időben odaérjünk az egyik 
hegytetőn lévő faluba az istentiszteletre. Hosszú, tikkasztó ut 
állt előttünk a meredek, őserdővel borított hegyoldalon. § 

Tízóra tájban -  a mintegy 900 m szintkülönbség legyőzé
se után az utolsó emelkedőhöz már csak az adott erőt, hogy 
tudtuk, a csúcson, Rusuangban sokan vámok ránk.

Köszöntésünkre az egész falu népe kisereglett. Kedvesen, 
örömmel fogadtak minket, mindenkivel kezet ráztunk. Szo
morúan állapítottuk meg hogy a hegyvidéki emberek sokkal 
betegesebbnek látszanak, mint a tengerparton élők Az óce
án sós vize, a mindennapos tisztálkodás megteszi hatását. A 
hegyekben még az ivóvíz megszerzése is óriási feladat, így a 
szegényes higiénia miatt sokan szenvednek különféle bőr
problémáktól Kézfogáskor többször támadt olyan érzésünk 
mintha egy száraz faágat szorítottunk volna meg.

Később, mikor közös énekünk messzeszállt a banánfák 
koronái fölött, azon tűnődtem, mi köt össze minket ezekkel 
a bambuszháncs kunyhóban élő, mezítlábas, rongyos, 
egyenlítői szigetlakókkal. Egyetlen dolog köt össze, de az 
mindenre elég: Jézus egyformán szereti őket és minket, s 
mindannyiunknak helyet készített az örök életben.

Az istentisztelet végén Zoltán bemutatta a családot, s be
szélgetést kezdeményezett arról hogyan látják saját helyze
tüket; mi az, amin változtatni szeretnének, mi az amivel 
elégedettek; ők milyen módon kezdenék fejleszteni saját 
életvitelüket, s van-e szükségük segítségre.

Válasz helyett nagy hangoskodásba kezdtek, melyből mi 
egy szót sem értünk, egyesek felálltak, kiabálva az ajtó felé

mutogattak, a férfiak egy része pedig egyszerűen kiment a 
templomból. Döbbenten nézegettünk egymásra, hiszen úgy 
tűnt, valami felzaklatta őket -  minket meg az a gondolat 
zaklatott fe l hogy tájékozatlanságból Zoltán olyasmit talált 
mondani ami sértő volt számukra.

A rusuangi gyülekezet egy része. H áttérben a templom épülete

Végül kiderült, hogy nem tudnak hirtelen erre a valóban 
nehéz kérdésre választ adni s csoportokat alakítottak, hogy 
könnyebben megvitassák a dolgot.

Közben az asszonynéppel és a gyereksereggel kivonultunk 
-  ilyen fontos tárgyalásoknál úgysincs szükség ránk -, s nagy 
banánlevelekre egy kunyhó árnyékába telepedtünk S bár 
pidgin nyelvtudásom még korántsem tökéletes, remekül 
éreztük magunkat, olyannyira, hogy a templomajtóban több 
ízben is megjelent egy-egy szigorú férfifej, s csendre intette a 
rakoncátlan társaságot. A vendég White-meri (fehér ass
zony) oltalmában azért bátran visszacserfeltek neki: „Te 
csak ne kiabálj ránk! Hallgass el és menj vissza gyorsan!” 

Szíves ebédmeghwásukat elfogadva, az egyik tágas kuny
hó bambuszpadlóján körbetelepedtünk s együtt falatoztuk a 
táróból és egy ismeretlen zöld levélből só nélkül készült ételt. 
Búcsúzáskor ismét együtt volt az egész falu, s szeretetük je
léül saját kertjükben termett édes banánnal, hagymával, cu
kornáddal kedveskedtek nekünk Egy népes csoport egészen 
az első lejtő aljáig kísért minket.

Szeretnénk beváltani ígéretünket, hogy még visszatérünk 
hozzájuk!

Bálintné Kis Beáta
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---------- n a p r ó l  NAPRA -—
Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium 

által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 2Tim 1,10

VASÁRNAP Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? 
Keljenek föl, segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak! Jer 
2,28 (Jel 1,8; 11,1-3,17-27; 2Tim 1,7-10; Zsolt
119,113-120). Luther Márton szellemes gondolatát idé
zem: „Az ember felnyergelt paripa. Soha nem az a kérdés, 
hogy ül-e a nyergében valaki, hanem az, hogy ki. Egyi
kőnk nyerge sem üres. Olykor a kapzsiság, a kötekedés, a 
kétségbeesés lovagol bennünket. Hihetetlen sok isten van. 
A mi igazi Istenünk, Jézus Krisztus Atyja féltőn szerető Is
ten. Nem szereti a konkurenciát. Egyedül O akar az ÜR 
lenni életünkben. Ő, aki tud segíteni.

HÉTFŐ Amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Róm 4,21 
(Jer 31,10; 2Sám 12,15-24; Jer 28,1-17). Isten minden ígé
rete beteljesül. A Szentírásban ezt nyomon követhetjük. A 
kérdés az, elhisszük-e Isten szavát, ígéretét. Elhisszük-e 
akkor, amikor semmit sem látunk a beteljesedésből. Ábra- 
hám hitt és mozdult az ÚR szavára. Hiszünk-e pl. abban a 
jézusi ígéretben, hogy „veletek vagyok minden napon...” 
Gyanakvó kételkedő világunkban íme Jézus a biztos pont, 
a sarokkő, akinek a szavára bátran építhetünk. O nem ér
déin szerint teljesíti ígéretét, hanem hűsége és szeretete ál- 

I tál. És neki mindenre van ereje és hatalma.

!KEDD Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád 
támaszkodunk. 2Krón 14,10 (Zsid 10,35; Jób 5,17-26; Jer 
I 29,1-14). Ászá király Istenhez kiáltott segítségért. Hitte és

I'  tudta, Isten segítségére siet a benne bízóknak.. Mert 0  ir
galmas. így is történt. De az is lényeges, hogy Ászá azt tet
te, amit jónak és helyesnek tartott Istene, az ÚR. A süllye- 

■ dő Péter ezt a két szót kiáltja Jézusnak: „Uram, segíts” és 
Jézus kimenti őt. Istenünk meghallgatja, ha hittel és őszin
tén kiáltunk hozzá. Ő maga biztatott arra, „kérjetek, és 
adatik nektek”. Meijünk hittel fordulni hozzá és egészen 
reá hagyatkozni.

SZERDA Odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vét
keztünk, mert az ÚR ellen és ellened szóltunk.. Imádkozz 

I az ÚRhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádko- 
I zott Mózes a népért. 4Móz 21,7 (ÍJn 2,1; Zsid 12,4-11; Jer 
I 30,1-3.31,1-14). Ilyenek vagyunk mi, emberek. Minden jó 
I szándékunk ellenére is vétkezünk. Mennyit zúgolódunk,

milyen hamar kétségbe esünk és mily gyenge a hitünk... 
Az nagyon jó, ha valaki ki tudja mondani ezt a szót: „vét
keztem”; és tovább lát: szólhatok Istennél érdekemben, 
más érdekében. Hiszen tudom, Ő nem akarja a bűnös ha
lálát, hanem hogy megtéijen és éljen. A közbenjáró imára 
ma nagy szükség van. Számadást tartani és imádkozni -  
egyházunkért, családokért, fiatalokért... Ha számolnánk 
azzal, mennyi múlik ezen...

CSÜTÖRTÖK Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért 
örvendezünk. Zsolt 126,3 (2Kor 2,14; Jak 1,2—12; Jer 
31,18-20.31-37). Izráel népe öröméneket énekel, így di
cséri az ÚR nagy tetteit, mert jóra fordította sorsukat az 
ÚR. Isten hatalmas dolgot tett velük, kiszabadította őket a 
babiloni fogságból. A zsoltárossal együtt örvendezhetünk 
mi is, mert az ÚR valóban hatalmas dolgot tett velünk. 
Megszabadított bűntől, gonosztól, haláltól -  Jézus, az ő  
Fia által. Életünknek értelmet és célt adott, és örök életet. 
Örvendezz, Krisztus népe, mert nagy dolgot tett az ÚR.

PÉNTEK kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok, 
különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, 
amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált 
aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizo
nyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. lPt 1,6-7 
(Zsid 10,35-39; Jer 36,1-32). A kísértések között megszo
morodunk. A próbák megviselnek, megtörnek. De jó tud
ni, hogy nem büntet az Isten ezáltal, mint ahogy sokszor 
gondoljuk. Ő megengedi, olykor talán akaija is a próbákat. 
Nála ennek is megvan az értelme. Terve, célja van övéivel, 
kipróbált hitű gyermekeivel. Utólag azt is tudhatjuk, akik 
az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik.

SZOMBAT Boruljon le előtte minden király, minden nép 
Őt szolgálja. Zsolt 72,11 (lTira 6,16; Jak 5,9-11; Jer 
37,1-21). Á Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy a vé
nek, az angyalok, a teremtmények leborulnak az ÚR előtt, 
a Bárány előtt, mert egyedül a Bárány méltó arra, hogy övé 
legyen a dicsőség, a hatalom, a tisztesség és az áldás örök- 
kön-örökké. Leborultak és imádták őt. Egyszerűen „csak” 
hódoltak az ég és föld Királya előtt. Boldog ember az, aki 
itt és most Őt imádja és neki szolgál. Assissi Szent Ferenc 
mondotta: „Ha igazán tudnánk imádni az Istent, a nagy fo
lyók nyugalmával haladnánk át ezen a világon.” Mennyire 
igaz és nagyszerű ez a mondás! H. I.

H rm n rrrrr rr r  t
■Mi

Jézus kérdez: ki a hű és okos szolga?
Mt 24,45-51

Jézus hozzánk intézett kérdései 
különböző természetűek. Van úgy, 
hogy nem tudunk kibújni a válasz
adás alól. Van úgy, hogy nem is vár 
feleletet, hanem kérdésével ön
vizsgálatra késztet, hogy megtérés
re vezessen. Mostani kérdésére 
példázatában ő maga adja meg a 
választ: az a hű és okos szolga, aki 
Urától kapott megbízatását mara
déktalanul teljesíti. Ilyenek va
gyunk-e?

Először is arra a felismerésre 
kell eljutnunk, hogy olyan szolgák 
vagyunk, akiknek rendeltetésük 
van. Az öntörvényű (autonóm) 
ember minden idegszálával tilta
kozik a szolgaállapot ellen. Önma
gának él. Maga rendelkezik testé
vel, leikével, erejével, idejével, 
anyagi javaival. Az emberek addig 
fontosak számára, amíg érdekeit 
szolgálják. Szabadnak képzeli ma
gát. Természettől fogva kivétel 
nélkül mindnyájan ilyenek va
gyunk. De egyszer csak Jézus meg
szólít: „Aki bűnt cselekszik, a bűn 
szolgája. Ha tehát a Fiú megszaba
dít titeket, valóban szabadok lesz
tek" (Jn 8,31-36). Ha engedünk 
neki, akkor látjuk meg igazán,

hogy eddig az ördög rútul becsa
pott. Elhitette velünk, hogy fél
nünk kell Jézustól, mert megfoszt 
a szabadságunktól és mindenféle 
tilalommal nyomorít meg. De lám, 
most lettünk igazán szabadok. 
Amikor jó ötven évvel ezelőtt én is 
átéltem Jézus szabadítását, annyi
ra tele voltam örömmel és boldog
sággal, hogy így imádkoztam: 
„Uram, nem akarok tovább élni 
ezen a földön, vegyél magadhoz a 
mennybe!” Azután rájöttem, hogy 
ez nagyon önző kérés volt. Hiszen 
Jézus azért szabadított meg, hogy 
szabadon szolgálhassam őt. Akkor 
kezdtem megérteni, miről beszél 
Pál apostol Róm 6,11-18 versei
ben.

Jézus szolgálatában mindnyájan 
megbízását kaptunk; másokról 
gondoskodjunk, biztosítsuk mások 
létfeltételeit testi és lelki értelem
ben egyaránt. Van, akire Jézus 
csak egy-két embert bíz, van, akire 
százakat. Gyakran a gondoskodó 
egyben gondoskodásra szoruló is, 
hiszen egymásra vagyunk utalva. 
Lehet, hogy nagyon különböző a 
felelősség mértéke, de az Úr min
denkitől hűséget vár. „Ha pedig

valaki övéiről és főként háza népéről 
nem gondoskodik, az megtagadja a 
hitet, és rosszabb a hitetlennél.” 
(lTim 5,8) Nem a fizetség vagy a 
prémium várása tesz hű szolgává, 
hanem a Jézus iránti szeretet és 
hála. Amikor úgy látjuk, hogy ké
pességeinket messze meghaladja a 
feladat, amit teljesítenünk kellene, 
gondoljunk a tanítványokra az öt
ezer ember megvendégelésének 
történetében (Mt 14,15-21). Jézus 
azt mondta nekik: „Ti adjatok ne
kik enni!” Ez képtelenség -  gon
dolták. De az Uruk kezéből átvett 
élelem mégis bőven elég volt a tö
megnek. A tőle kapott testi-lelki 
javakkal mi is megelégíthetjük a 
gondjainkra bízottakat. Amikor 
pedig valaki úgy látja, hogy ő már 
senkinek nem tud hasznára lenni, 
mert annyira megrokkant, hogy 
mások gondoskodására szorul, az 
sugározhatja a Jézustól kapott bé
kességet, és imádságban hordoz
hat sokakat.

Ki a hű és okos szolga? -  kérdezi 
Jézus. Aki nem felelőtlenül és tét
lenül várja visszatérő Urát, de nem 
is a felelősségre vonástól és ítélet
től való félelemmel, hanem ezzel 
az örömmel és bizalommal: szol
gálva várom az Uramat, aki egykor 
értem szolgává lett.

Marschalkó Gyula

Te is Ismered?
„H a isko lá za tla n  vagyok is  a z  
ékesszó lásban , a z  ism eretb en

n e n u ” 2Kor 11,6

Egy estélyen a vacsora után el
határozták, hogy minden jelenlévő 
adjon elő valamit. Elsőként egy is
mert színész állt fel. A beszéd- és 
előadóművészet minden eszközét 
felhasználva szavalta el a 23. zsol
tárt: <rAz Úr az én pásztorom, nem 
szűkölködöm. Füves legelőkön de
kliét, csendes vizekhez terelget en
gem. Lelkemet felüdíti...” Óriási

1996. szeptember 29-én, vasárnap du. 
16.30 órakor „Öröm és hálaadás” címmel 
ökumenikus hangversenyt rendeznek a jó
zsefvárosi református templomban (VIII. 
Salétrom  u. 5 .). A templom orgonistája, 
Kovács Endre orgonaművész 60. születés
napja alkalmából, a több mint 4 évtizedes 
templomi szolgálatáért ad hálát lelkész- és 
művészbarátaival együtt. Igeszolgálat: dr. 
Kovács Bálint ny. lelkipásztor. Közre-

tapsvihar zúgott fel, amikor újra 
leült. Következőnek egy nyugodt, 
csendes férfi emelkedett szólásra. 
Mindenki csodálkozására ugyan
csak a 23. zsoltárt olvasta fel. A  vi
hogás, ami eleinte szavait kísérte, 
hamar megszűnt és olyan csend 
lett, ami többet mondott minden 
tapsnál. Az utolsó szavak után 
mindenki hallgatott, a színész pe
dig odahajolva ehhez a férfihez, 
így szólt: Uram, én ismerem ugyan 
a zsoltárt, de Ön ismeri a Pásztort.

William Barclay

működik a Lutheránia énekkar, Kamp Sa
lamon vezényletével. Gergely Ferenc, 
Koloss István, Murányi Zsuzsanna orgona
művészek, Ardó Mária énekművész, Pest 
megye Szimfonikus Zenekara, Noszeda Ti-' 
bor vezényletével.

Gyűjtő keres készpénzért Hűmmel, Goebel és 
egyéb porcelánfigurákat. Sérült darabok is érde
kelnek. Ibi.: 06-30-310-159, naponta 18 és 22 óra 
között.

Ima tévelygő 
lelkekért

Uram, nem magamért, 
másokért kiáltok!
Nézd, mint hervadnak el 
szép lélek-virágok!
Egyedül te tudod 
megmenteni őket, 
kérlek: hozd vissza a 
vesztükbe menőket.
Plántá(j át a mennybe 
sok megváltott lelket, 
teljen meg virággal 
égi rózsakerted!

Pecznyik Pál

A Magyarországi Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület 

színjátszó találkozót 
rendez

amatőr keresztyén ifjúsági 
színjátszó csoportok és egyéni 

előadók részére 
Kiskőrösön,

1996. október 18-19-én 
Érdeklődni, ill. jelentkezni 

lehet:
Lupták Györgynél 

(Evangélücus Lelkészi Hivatal) 
6200 Kiskőrös, Luther tér 3/B. 

Tel.: 78-311-724

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK
Legújabban megjelent könyveinket ajánljuk:
Jörg Zink: A megújuló Tízparancsolat 180,- Ft
Mátis István: Küszöb előtt 650,- Ft
Veöreős Imre: Az Újszövetség színgazdagsága 785,- Ft
Hernád Tibor: Istenes magyar népmesék... 220,- Ft
Kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII., Üllői út 24.). 
Ezen kívül oltári gyertyák, ostya, lelkészek reverendájához táblács
ka, levelezőlapok, igés jelzők és tollak, más ajándékok.

v A VASÁRNAP IGÉJE
VENDÉGLÁTÁS VISZONZÁS NÉLKÜL
Lk 14,12-14

A külső, a látszat kifogástalan: a 
a falak hófehérek; de a belső: a tál

I
I fenekén szenny, a vakolat mögött 

repedés...
Jézus a vendéglátóhoz fordul: 

I Ib gazda, bőkezűnek mutatkozol, 
{ de kiket hívtál meg vendégeidül? -  
{ Barátaidat, testvéreidet, rokonai- 
$ dat és gazdag szomszédaidat?! -  
i akik egy-két hét múlva téged lát- 
I nak majd vendégül. Jutalmad nem 
I fog túlterjedni e földön, amikor 
I így cselekszel: egyetlen magot sem 
j takarítasz be a „csűrbe!” De ha 
I olyanokat hívsz meg, akik nem 

tudják viszonozni a szívességedet, 
„viszonzásban részesülsz majd az 
igazak feltámadásakor!” Ha Jézus-

Í
1 nak ezeket a szavait szó szerint 

vennénk, akkor azt hihetnénk, el 
akaija tőlünk tiltani azt az örömöt, 

j ami abból fakad, hogy a ma diva- 
I tos, kedves szokás szerint terített 
i asztalunk mellett találkozzunk jó- 
I ismerőseinkkel. Mintha ellene len- 
I ne a társas együttlétnek, a családi 
] és baráti kapcsolatok ápolásának!
I Képtelenség lenne azt feltételez- 
8 nünk, hogy Jézus azt követeli tő- 
I lünk: nyissunk ingyenkonyhát, te- 
I gyük menedékhellyé otthonunkat, 
j Jézus itt azt a hajlandóságunkat 
I kárhoztatja, amely arra hajt ben- 
f  nünket, hogy nem a legjobbak és 

legméltóbbak, hanem a leggazda
gabbak, a legtehetősebbek társasá
gát keressük, akiktől valamit vár
hatunk, és megfeledkezünk azok
ról, akiknek igazán szüksége volna 
reánk; mellőzve azokat, akiktől 
nem remélhetünk semmit.

Ragadjuk meg Jézus szavai mö
gött rejlő igazságot! Vagyis azt, 
hogy Isten tőlünk a számítás nél
kül való jócselekedeteket várja. 
Ha jobban belénk rögződött volna 
az Evangélium szava, az örömhír 
arról, amivel Isten mások felett 
előnyben részesített bennünket, 
teljes szívvel karolnánk fel a szegé
nyeket, kicsinyeket; azokat, akik- 
nék szükségük van arra a pohár 
vízre, melyről Jézus beszél. Ami
kor a házigazda olyanokat hívott 
meg, akiktől ő is elvárhatta a vi- 
szontmeghívást, akkor ebben a

kölcsönösség szabálya érvényesült, 
mögötte pedig a számító önzés hú
zódott meg. Jézus szelíden meg
dorgálta ezt az embert, mintha azt 
helyezte volna a szívére: veszteség 
ez reád nézve, ha az emberek ha
sonlóval fizetnek neked, mert ak
kor emberi jutalomban részesülsz 
ugyan, de elveszíted azt a jutalmat, 
amit Isten osztogat. Sajnos, mi 
többször attól rettegünk, hogy az 
emberek nem fizetik vissza, amit 
velük cselekedtünk! A gyarló em
ber viszonzást, hálát vár, ha úgy 
látszik is, jótékonyságot gyakorol. 
Elismerést vár azoktól, akiket .jó 
téteményeivel” úgymond lekötele
zett. Elvárja, hogy meggyőződésü
ket az övének rendeljék alá, tűrjék 
beavatkozását ügyeikbe. Ismerjük 
be, így cselekedni annyi, mint 
megelégedni szegényes kis földi 
jutalommal, amikor a keresztyén 
ember számára nemesebb, fensé
gesebb jutalom van fenntartva, 
amelyet „az igazak feltámadása
kor” fog elnyerni. Mert Isten ezt 
cselekszi velünk: önzetlen jóságá
val megajándékoz, s tőlünk is ezt 
várja, hogy számítás nélkül te
gyünk jót, hálát nem várva, csak 
magáért Istenért! Milyen ingerül
tekké válunk, ha elmarad a hála, 
mennyire felrójuk mások hálátlan
ságát.

Krisztus Urunk leleplező, meg
ítélő és megtérésre hívó szava 
változtassa meg önző énünket! 
Le kell tépnünk magunkról a sze- 
retetlenség, hiúság, számítás pók
hálóját, mely rendszerint finom 
szövésű, de annál erősebb szálak
ból fonott. Az Úrhoz könyörög
jünk, végezze el e csodát életünk
ben!

Ámen.
Csonkáné Szabó Magda

IMÁDKOZZUNK!
Uram, olyan jó, hogy szeretettel fi

gyeled minden lépésünket; hogy szá
mon tartod örömeinket és nyomorúsá
gunkat! Áldunk ezért a gondviselő sze
re tetért! Szárú meg minket, hogy mi is 
megszánhassunk másokat; vigasztalj a 
Te Igéddel, hogy vigasztalhassunk a Te 
nevedben. Ámen.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
szeptember 29-én, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban. 

SZILÁGYI GYULA 
(Hollandia)

Bach-műveket orgonái.

KISSOMLYÓ
A gyülekezet újonnan választott lel

készét, Cserági Istvánt október 5-én, 
szombaton de. 11 órakor iktatja hivata
lába Zügn Tamás esperes. Mindenkit 
szeretettel várnak.

BÖKÖD
Hálaadó istentiszteletet tart a gyüle

kezet szeptember 29-én, vasárnap de. 10 
órakor. Igét hirdet: Josef Kalkns (Salz
burg). Du. 3 órakor ünnepi közgyűlés 
lesz a templomban, melyen Csonkáné 
Szabó Magda lelkész tart előadást „215 
év -  a múlt kötelez” címmel. Minden ér
deklődőt szeretettel várnak.

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesület rendezésében szeptember 
24-én, kedden du. 5 órakor az 
OMIKK-klubban (VIII., Múzeum u.
17.) Varga Károly, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem szociológia pro
fesszora tart előadást -  empirikus ada
tok alapján -  „Értékkonfliktusok Ma
gyarországon” címmel.

A Keresztény-Zsidó Társaság szep
tember 25-én, szerdán du. 6 órakor a 
Biblia eredeti szövegeinek közös olva
sására hív a Miasszonyunkról elneve
zett Kalocsai Iskolanővérek Társulata 
(VIII., Mária u. 20.) székházába. Veze
ti Boronkainé Salacz Agnes tanárnő és 
Szécsi József KZST-főtitkár.

Barátság -  Nemzetközi Cserkészta
lálkozó lesz Szolnokon a Tiszaiigeti Tu
risztikai Központban. Előadást tart 
Szécsi József KZST főtitkár „Vallási és

társadalmi szélsőségek a Keresz
tény-Zsidó párbeszéd tükrében.”

PÁPA
A szeptember 4-i magyar-magyar ta

lálkozó után a Pápa Főtéri katolikus 
templomban ökumenikus könyörgő is
tentisztelet volt, melyen D . T ő kés L á sz 
ló  református püspök szólt először Jób
5,l-2.8-9 alapján. Ahogyan Jób bará
taitól Istenhez tért, úgy fordulunk mi is 
a legfelsőbb hatóság, Isten felé. D . 
S ze b ik  Im re  püspökünk Ez 36,27 verse 
alapján prédikált arról, hogy mit akar

MESTERMŰ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

Mesterségünk „titkai’*:
-  csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-  egyedülálló megbízhatóság

-  intonálhatóság a helyszín akusztikája és a
felhasználó ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi kiépítettségű hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél is

-  ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
-  egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai

felmérés
-  5 éves garancia

-  kedvező árak és fizetési feltételek 
Váijuk érdeklődőinket a holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi képviseletén: 
SPEED-EX Kft

1056 Budapest Irányi u. 17. ÜL 1. 
TfelVfax: 118-0768 vagy 118-0191

Az Ökumenikus Tolmácsképző újra indul
Szeretettel várunk felsőfokú nyelvtudással és egyetemi vagy főiskolai diplomá

val rendelkező hallgatókat.
A tanfolyam egyéves, és egyházi ismereteket, valamint fordítási és tolmácsolá

si gyakorlatot ad, hivatalos diplomát nem, és munkát sem biztosítunk hallgatóink
nak, de lehetőség szerint bevonjuk őket tolmácsolási és szervezési munkánkba

Jelentkezés írásban: Ökumenikus Tolmácsképző, 1029 Kond Vezér u. 22.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. szeptember 22. 

L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Balicza Iván; du. 6 . Herczog Csaba; 
jj#í Modor! u. 6 . de. fél 10. Csizinazia Sán
dor; Pesthidegkút, U., Ördögárok u. 9. de. 
fél i i .  Rihay Zsolt; Békásmegyer, ID., Vízi
orgona u. 1. de. 9. Missura Tibor; Csillag
hegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10.; Óbuda, 
ü l ., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; 
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; 
du. 6 . Pintér Károly; VU., Városligeti fasor 
17. 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 Thmás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8 . Thmásy Thmás; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8 . (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; du. 6 . Schulek Mátyás; XL, Német
völgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; 
Budagyöngye, XU., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XII., 
Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Th
más; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7. 
Takács József; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. 
ifi. Kendeh György; X m ., Frangepán u. 43. 
de. 8 . ifi. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. 
de. 11. (úrv.) Thmásy Thmás; XIV, Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmás; Pestújhely,
XV, Templom tér de. 10. dr. Rafael József; 
Rákospalota, XV, Régi Fóti ú t  73. (nagy
templom) de. 10. Szabó István; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere 11. 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, XVH., Tessedik tér de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoscsaba, XVn., 
Péceli út 146. de. 9. Kósa László; Rákoske
resztúr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. 
Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVH., 
Gőzön Gy. 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 Bulcsú; Kispest, 
XDL, Hungária út 37. de. 8 . Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győ
ri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. 
fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Já 
ték u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 16. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: 2Kor 1,3-7; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 14,12-14.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán szeptember 23-án, hétfőn 
1330 órakor. Előtte 13.20 órakor evan
gélikus korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

szeptember 21., szombat: Lélektől 
lélekig

szeptember 22., vasárnap: „Élő víz- 
cseppek” -  Csepregi Béla 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19

adni Isten nekünk: oltalmat, erkölcsi- 
séget és Lelkének erejét. Dr. P ápa i L a 
jo s  győri megyéspüspök pedig Zsid 
13,8 szerint intett, hogy mindannyian 
bűnbánattal forduljunk Jézus felé, 
mert jó az Isten, megújulhatunk. Le
gyünk a reménység hordozói. A teli 
templom gyülekezete együtt könyör- 
gött mindezekért.

Apróhirdetés
Speciális egyházi szabóság. Vállalja Luther-ka- 

bát, oltárterítő előírások szerint mérték utáni elké
szítését és javítását. Cím: Iáhy László szabómester. 
Műhely 1078 Budapest Murányi u. 5 7 .1. em. 8 .1b- 
lefon: 137-0354.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2)62 örbottyán, 
Rákóczi út Í19. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

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.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató
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Előfizetési dfi belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 182 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: eqi 
évre 3800 Ft (postázással egyí 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzi 
meg és nem adunk visszal
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ÜNNEPE UTÁNI 
TIZENHETEDIK 

VASÁRNAP Élni kell, nem csak létezni!
Plutarchos

ARA: 35 FT

A TARTALOMBÓL-----
A MÁTYÁSFÖLDI 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM

LELKÉSZAVATÁSOK EGYHÁZUNKBAN
(2.)

MEGEMLÉKEZÉS -  VAGY ÚJ KEZDET?

LÁTOGATÁS A JAPÁN 
PROTESTÁNSOKNÁL A belsőleg megújított levéli templom 

ünneplő gyülekezete

O K TO BER  20. -  ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ A DEÁK TÉREN

Kinek?
A címben felvetett kérdésre 

csak egy válasz lehet: MINDEN
KINEK!

Akkor is; ha az eddigi két orszá
gos evangélizáció tapasztalata az 
volt, hogy csak azok vettek részt 
rajta, akik valamikor már rájöttek 
az evangélium ízére, gyógyító, 
életújító erejére. Ők azok, akik 
már tudják, hogy táplálék, lelki ke
nyér nélkül nem lehet hitben élni, 
szeretetben szolgálni.

De hol vannak a többiek? Egy
házi statisztikánk szerint mintegy 
tíz százalék azoknak a száma, akik 
a gyülekezeteink életében részt 
vesznek. Kilencven százaléka gyü
lekezeteink tagjainak igehallgatás 
nélkül, Biblia nélkül, imádság nél

kül, keresztyén közösség nélkül, 
Jézus Krisztus szeretete nélkül él. 
És ehhez hozzátehetjük, hogy az 
említett tíz százalékból is sokan 
vannak olyanok, akik úgy gondol
ják, hogy a templombajárással ele
get tesznek „vallásos kötelezettsé
güknek”.

Bizony, ma is igaz Luther egy
kori megállapítása: „az igazi hívő 
lelki nép el van rejtve és csak néhány 
Isten gyermeke van imitt-amott,... 
akik Krisztust és az evangéliumot 
igazán megismerték ”

Megelégedhetünk-e ezzel? Nem 
kellene-e éppen ezért megragadni 
mindenkinek a lehetőséget, hogy 
élő hitű, Krisztust hűségesen köve
tő „Isten gyermekévé” legyen? Az

evangélizáció célja nem egyszerű
en az egyháziasság erősítése, gaz
dagítása, vagy elmélyítése. Nem is 
emberek „megjavítása”, erkölcsi 
megjobbítása. Hanem az élő és 
üdvözítő, személyes hitre való el
juttatása és az ebben való megerő
sítése.

Erre pedig MINDENKINEK 
szüksége van!

Hívunk, várunk tehát október 
19-20-ra a Deák téri templomba 
MINDENKIT! Azokat, akik már 
ismerik az evangélizáció hitet és 
életet újító áldását, és azokat, akik 
szeretnék megismerni azt. És hoz
zon jMlNDENKI magával leg
alább még egy másikat!

Balicza Iván

BELÜLRŐL IS M EGÚJULT A TE M PL O M

Ünnepelt a levéli gyülekezet
Az 1789-ben épített, majd 1844- 

ben és 1903-ban átépített és felújí
tott templom Levélen közel ötven 
éven át anyagiak és egyéb lehető
ségek hiányában nagymértékben 
leromlott állagában, a minimálisan 
szükséges javítások elvégzésére 
sem volt lehetőség. 1989-ben sike
rült nagy költséggel a templom tel
jes külső felújítását elvégezni, ami
nek köszönhetően a templom a 
község és a gyülekezet ékességévé 
válhatott. A belső felújítás forrás
hiány miatt akkor elmaradt, pedig 
a korábbi tetőhibák miatti számta-* 
lan beázás következtében a temp
lom rendkívül szép omamentális 
díszítőfestése tönkre ment.

Hét évet kellett várni a gyüleke
zetnek a külső tatarozás után, 
hogy egy váratlan osztrák segély
nek köszönhetően nekiláthasson a 
belső felújításnak. A festőmunkák 
tervezését és irányítását Závory 
Zoltán festőművész-tanár vállalta. 
A  tavasszal elkezdődött munka a 
nyár végére befejeződött. Az el
végzett munka értéke majdnem 
kétmillió forintot tett ki.

Szeptember 8-án még a borús, 
rossz idő sem tudta elrontani a le
véli gyülekezet tagjainak örömét 
és készülődését. Ezen a vasárna
pon érkezett ugyanis a gyülekezet
be D. Szebik Imre püspök, hogy ün
nepi hálaadó istentisztelet kereté
ben ünnepeljen együtt a templom 
belső felújítását sikeresen befejező 
gyülekezettel. Rajta kívül szolgált

még ezen a vasárnapon Jankovits 
Béla esperes, Hans Schrödl mün
cheni lelkész, a kitelepített levéll
ek lelki gondozója, valamint Kiss 
Miklós helyi lelkész.

Sokan érkeztek külföldről. Min
denekelőtt Németországból az 
egykor kitelepített levéliek, akik 
fél évszázad távlatából sem tudták 
kitörölni emlékeik közül azt a 
templomot, ahol megkeresztelték 
őket és konfirmáltak. A határhoz 
közeli burgenlandi községekből is 
sokan jöttek el, tekintettel arra, 
hogy Levélhez szinte mindegyik 
falu ezer szállal kötődött és kötő
dik ma is. A mosonmagyaróvári 
anyagyülekezetből különbusszal 
érkeztek a gyülekezeti tagok, de 
együtt örültek a helyiekkel a he
gyeshalmi és a rajkai társgyüleke
zetek tagjai is.

A  majdnem teljesen megtelt 
templomban D. Szebik Imre püs
pök prédikált 2Móz 3,5 alapján. Az 
istentisztelethez kapcsolódóan pe
dig nagy számban járultak az oltár
hoz az úrvacsorával élni kívánók.

Kiss Miklós

„Mikor a delta a forrásra gondol"

EVANGELIKUS-KATOLIKUS PÁRBESZÉD
A Lutheránus Világszövetség 

(Genf) és a katolikus egyház (Ke
resztény Egységtanács, Róma) kö
zötti párbeszéd-bizottság negyedik 
ülésszaka második találkozójára 
1996. szeptember 1-7. között ke
rült sor Rottenburgban, Németor
szágban. A bizottság elnökei: Wal
ter Kasper katolikus püspök (Rot- 
tenburg-Stuttgart) és Harmati Bé
la, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház püspök-elnöke. Titkárok: 
Msgr. Heinz-Albert Raem  (Róma) 
és Eugene Brand (Genf).

A lutheránus-katolikus párbe
széd célja a látható egység volt 
kezdettől fogva. A dialógus első 
ülésszaka (1967-1971) „az evangé
lium és az egyház” témával foglal
kozott. A  második ülésszak 
(1973-1984) középpontjában töb
bek között „az eucharisztia-úrva- 
csora és az egyházi hivatal” álltak. 
A harmadik ülésszak (1986-1993) 
„az egyház és a megigazulás” té
máját választotta. A jelenlegi ülés
szak olyan kérdésekről tárgyal, 
amelyekben egyetértés szükséges 
ahhoz, hogy további látható lépé
seket tegyünk az egység irányába, 
amelyik kitért előlünk.

A bizottság a mostani ülésen 
folytatta azon három téma megbe
szélését, amelyekben megállapod
tak az elmúlt évben. Az első az 
egyház apostolisága volt. Margaret 
O ’Gara professzor készítette azt 
az összefoglalót, amelyik elemezte 
a korábbi párbeszédek eredmé
nyeit. A megbeszélés során a bi
zottság vázlatot készített a jövendő 
munka irányítására. A  második té
ma az eucharisztia-úrvacsora volt, 
amelyet a korábbi dialógusok is 
érintettek. A  jelenlegi munka cél
ja, hogy keresse az egyetértést, a 
konszenzust. Lothar Ullrich és 
Gunther Wenz professzorok készí
tették elő a vitaanyagot.

Etikai-morális kérdéskörök al
kották a harmadik témát. A kér
déseket megközelítő vitát Theo 
Dieter és Eberhard Schockenhoff 
professzorok munkája alapozta 
meg a lelkiismeretről szóló 
klasszikus katolikus és evangéli

kus teológiai hagyomány bemuta
tásával.

A  bizottság munkáját az eucha
risztia-úrvacsora napi megünnep
lése kísérte. Az evangélikus részt
vevők istentiszteletén ott voltak a 
katolikus tagok és ugyancsak jelen 
voltak az evangélikusok a katoli
kusok alkalmain. A  bizottság hálá
val élvezte a Rottenburg-Stuttgar- 
ti Egyházmegye vendégszeretetét 
és örömmel tekintettek meg né
hány barokk templomot egy dél
utáni kiránduláson.

Lutheránus résztvevők a társel
nök Harmati Béla püspökön kívül: 
Kristen Kvam professzor (USA), 
Samson Mushemba püspök (Tan
zánia), Ricardo Pietrantonio pro
fesszor (Argentína), Tutid Karlsen 
Seim  professzor (Norvégia), Yoshi- 
kazu Tokuzen professzor (Japán), 
Pirjö Työrinoja professzor (Finnor

szág), Gunther Wenz professzor 
(Németország) és Theo Dieter pro
fesszor (Ökumenikus Intézet, 
Strasbourg) mint konzultáns.

Római katolikus résztvevők a 
társelnök Walter Kasper püspökön 
kívül: Robert Eno professzor 
(USA), dr. Polycarp Chuma Ibe- 
buike (Nigéria), Alfons Nossol püs
pök (Lengyelország), Margaret 
O ’Gara professzor (Kanada), 
Msgr. John Radano (Keresztény 
Egységtanács, Róma), Eberhard 
Schockenhoff professzor (Német
ország), Gerhard Schwenzer püs
pök (Norvégia), Lothar Ullrich 
professzor (Németország) és dr. 
Angelo Maffeis (Itália) mint kon
zultáns.

A legközelebbi dialógust 1997. 
augusztus 31.-szeptember 6. kö
zött Magyarországra tervezik. 
(LWF-Geneva)

Bár nem hangzott el Reményik Sándornak ez a cso
daszép verse augusztus 30-án, mikor a bonyhádi Pető
fi  Sándor Evangélikus Gimnázium  450 tanulója majd
nem teljes tanári karával elözönlötte Sárszentlőrinc 
utcáit, hogy ez idei tanévnyitó istentiszteletét és fennál
lásának 190. évfordulóját a székhelyüktől 60 km-re 
fekvő falunkban és a mi templomunkban tartsa meg, 
akkor mégis felidéződött bennem a versben kidombo
rodó nagy távolság, különbség és a mégis szoros 
összetartozás. A  nagy múltú, jeles gimnázium kezdete 
ugyanis az 1806-ban kaput nyitó sárszentlőrinci kisgim- 
názium volt. Itt is működött majd 70 évig, mikorra úgy 
kinőtte magát, hogy fenntartójának, a Tolna-Somogyi 
Evangélikus Esperességnek 1870-ben tágabb jövőt kí
náló helyre kellett költöztetnie. Helyénvalónak is bi
zonyult ez a helyváltoztatás, mert az új környezetben 
a hajdani -  bár nem eredményekben szűkölködő -  
kezdet 1908-ra főgimnáziummá növekedett.

Eredetéről ugyan soha nem feledkezett el. Ünne
pelni rendszerint idejártak, mivel a kisgimnázium ne
veltjeiből is országos hírű emberek váltak. Ezért hívta 
a mai tanévnyitó is a Sió-parti forráshoz a már sok ka
nyaron, zúgón átmenő, deltává terebélyesedő folya
mot. A z új és nem gond nélküli tanévet Petőfi iskolájá
tól, Petőfi templomában tartott megnyitó istentisztelettel 
kívánták elkezdeni.

Gyermekszíveket átmelegítően elevenedett meg a

80 km-nyi kocsiúton idehozott 8 éves kis Petőfi alak
ja, aki felnőtt hírességként is úgy emlékezett az itt töl
tött két esztendőre, (1831-33), mint boldog gyermek
ségének vissza nem térő időszakára. A  Petőfi-emlé- 
kek körbejárása és megkoszorúzása után (ezek közé 
tartozott az úzdi kulcsosház és a borjádi méhes is) a 
majd félezres gyereksereg áhítatos figyelemmel és fe
gyelemmel itta és szívta magába Jézus tanítását a 
mustármagból kelt és naggyá növekedett fáról, sze
rény nevelőintézetnek is jellemformáló és történel
met alakító munkájáról, s nem utolsósorban a mind
nyájuknál fiatalabb kisdiáknak példájáról, életművé
ről és áldozatáról.

Ha már nem mondtuk el a címünkben idézett ra
gyogó vers megszívlelendő gazdag egészét, hadd fe
jezzük be emlékezésünket az ugyancsak mélyen igaz 
utolsó soraival:

„Nincs vad meder és nincs pocsolyás árok 
A  fűben szivárog egy halk erecske 
És azt hinnéd, hogy mindjárt elszivárog.

A  forrás mellett ül egy kisfiú,
Tiszta kezét a tiszta vízbe tartja, -  
És ezt a folyam a deltáig érzi,
S a boldogságtól megremeg a partja. ”

Csepregi Béla

Az egész világon szerte élő ma
gyar reformátusok találkozóját tar
tották meg augusztus folyamán. A 
Magyar ReformátusokVilágszövet- 
ségének közgyűlése augusztus 1-jén 
Debrecenben ült össze, ahol új tisz
tikart választottak. Tőkés László 
nagyváradi püspök lett az MRVSZ 
elnöke, dr. Bodnár Ákos tiszántúli 
főgondnok a főtitkár, dr. Erdélyi 
Géza felvidéki, dr. Márkus Mihály 
dunántúli püspök, Szabó Dániel ti- 
száninneni főgondnok és dr. Vitéz 
Ferenc, az amerikai Kálvin Zsinat 
püspöke pedig alelnökök. Ezután a 
résztvevők serege átköltözött 
Nagyváradra, ahol augusztus 3-án 
nyitották meg a világtalálkozót.

Mit akarnak a magyar reformá
tusok? -  tehető fel a kérdés e talál
kozóval kapcsolatban. A 3-iki kel
tezéssel kiadott nyilatkozatukban 
maguk adnak feleletet erre.

„Előrebocsátjuk, hogy az itt egy
begyülekezett magyar reformátu
sok jót akarnak Románia népének 
és aZ evangéliumi ökuménia szelle
mében szeretettel és jó szándékkal

MAGYAR REFORMÁTUSOK III. VILAGTALALKOZOJA
viseltetnek az ország összes vallás
felekezeteihez. Imádságukkal és jó
szolgálataikkal -  többek között -  
elő akarják segíteni a magyar-ro
mán megbékélést és a különböző 
vallások közötti testvéri közeledést.

Az augusztus 5-én, Temesváron 
sorra kerülő ökumenikus ünnep
ségünkön is kifejezésre jutó, min
den irányban nyitott és testvéri vi
szonyulásunk azonban nem zárja 
ki a saját hitünkhöz, vallási és 
nemzeti identitásunkhoz való tö
retlen ragaszkodásunkat.”

Ragaszkodunk vallásunkhoz, 
mert igazi, tartós értékek hordozó
ja és életünk meggazdagítója. Meg 
akarjuk őrizni értékeinket, helyre 
akarjuk állítani azonosságtudatun
kat, vissza akarjuk nyerni önbecsü
lésünket és egymásra akarunk ta
lálni hitünk és vallásunk közössé
gében. „Őseink hitét és nyelvét, kul
túráját és hagyományait meg akar
ju k  őrizni, s az ő  nyomdokain járva 
keresni az Istent. ”

A  nagyváradi megnyitón becslé
sek szerint mintegy 15000 ember 
vett részt a stadionban. A jelenlé
vők képviselték az öt kontinensen 
élő reformátusságot.

A nagyváradi megnyitó után a 
Partiumban és Erdélyben számos 
gyülekezetben tartottak ünnepsé
geket, templomszenteléseket, ifjú
sági és kiemelt gyülekezeti rendez
vényeket. A Magyar Rádió és Te
levízió napról-napra adott hírt 
ezekről. A református Ifjúsági Vi
lágtalálkozó Homoródfürdőn volt, 
a református Nők Thlálkozója 
Debrecenben, ezeken kívül Ko
lozsvár, Marosvásárhely, Temesvár 
és Sepsiszentgyörgy is színhelye 
volt egy-egy találkozónak. Utóbbi 
helyen volt a Világtalálkozó záró- 
ünnepsége. Itt Tőkés László püs
pök beszédében hálaadásra buzdí
tott azért, hogy Isten olyan szabad
ságot adott, melyben a Romániai 
Református Egyház -  minden 
megelőző politikai és szervezési vi

szontagság ellenére -  a Világtalál
kozót saját országában megren
dezhette. Köszönetét mondott a 
magyar történelmi testvéregyhá
zak püspökeinek, akik közös állás- 
foglalással védelmükre keltek és 
papjaikkal, lelkipásztoraikkal 
együtt az egyes találkozókon 
résztvettek.

Beszédét e szavakkal fejezte be 
a püspök: „Engedjétek meg, hogy 
bűnbánatra való felhívással zárjam 
beszédemet, mely belső, hitbeli és 
egyházi megújulásunk egyik legfon
tosabb előfeltétele. Nemzeti imádsá
gunk szavai szerint »Bűneink miatt / 
gyúlt harag kebledben« Isten bűne
ink miatt sújt. A z árt nekünk legin
kább, hogyha »tenfiad támad, szép 
hazám kebledre.«”

A Világtalálkozó ÜZENETé- 
ben a 90. zsoltár 1. verse fényében 
tettek vallást egységükről és szol
gálatuk felismeréséről.

„Hisszük hogy a keresztyén élet
vitel a mai ember és közösségei szá

mára jótékonyan és megtermékenyí
tőén hat a jövő megtervezésében és 
kialakításában, társadalmi szinten 
is... A  korszakváltások közepette 
csak a megújulás útjára lépett ke- 
resztyénség lesz képes betölteni kül
detését... A  Szentírás és hitvallása
ink fényében felül kell vizsgálnunk 
gondolkodásunkat, régi beidegződé
seinket... Evangéliumi küldetésünk 
fontos eleme, hogy a társadalmi, 
ideológiai, gazdasági, ugyanakkor 
vallási és felekezeti szembenállások
ból fakadó megosztottságok feloldá
sán m unkálkodjunk.. Olyan érté
kek hordozóinak tekintjük magun
kat, amelyek sok tekintetben elő
mozdíthatják azt a folyamatot is, 
amiben ma Európa népei az egység 
útját keresik ”

A  Világtalálkozó befejezéseként 
határon innen és túl, több utóren
dezvényt is tartottak, így a jugosz
láviai Ómoravicán, a kárpátaljai 
Beregszászon, a szlovákiai Komá
romban, és idehaza Sárospatakon, 
majd értelmiségi konferencia volt 
Balatonszárszón.
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GYERMEKEKNEK S L A

JOSEF OSTERWALDER:

Ki szab irányt utaimnak?
Hosszú-hosszú út az élet 
Mindig úton vagyok valahová: 
iskolába, sportpályára, 
erdőbe, fogorvoshoz.
De nem minden úton járok szívesen.

Néha egyedül vagyok, 
néha olyan társakkal, 
akiket nem kedvelek.
Néha barátaimmal együtt járom az utat 
Ezek a legszebbek.

Néha félelmetes az ú t 
mintha kísérteties erdőben járnánk. 
Máskor az örömök útját járom, 
amely vidám, mint a.tavaszi erdő.

Ki szab irányt útjaimnak?
Ki tette hosszú úthoz 
hasonlatossá az életet?
Tfe akartad így,
Istenem?
Tk ismered utaimat?

[ A  T A L O K  N  .A

Lehet-e ma fiatalon keresztyénül élni?

K

Az elmúlt héten az önismeret került elénk. Helyes 
önismeretre csak akkor jutunk el, ha helyes kép ala
kul ki bennünk Istenről. És ez nagyon nehéz. Hiszen 
sokszor mi „alkotjuk meg" Istent a saját képünkre és 
hasonlatosságunkra, elfelejtve, hogy mindez fordítva 
igaz: ő  alkotott minket a saját képére és hason
latosságára.

Nehezen tudunk elvonatkoztatni attól, amit látunk 
és tapasztalunk. Ezért sokszor perbe szállunk Isten
nel, hogy bár megteremtett, de magunkra hagy és 
nem gondoskodik rólunk, nem figyel ránk.

Egy ember egy éjszaka látott egy álmot. A zt mondta, 
hogy egy homokos tengerparton sétál az Úrral! És az ég
bolton sorra megjelenik egy kép az eddig leélt életéből. A  
képeken azt látta, hogy két pár lábnyom van, egy a saját
ja és egy az Úré. Am ikor az utolsó is megjelent és végig
nézett a képeken, észrevette, hogy gyakran csak egy pár 
lábnyom volt ott, és ezek életének éppen a legkritikusabb 
időszakai voltak, kétségbeejtő és nehéz időszakok.

Nem értette, megkérdezte hát az Urat: Uram. A zt 
mondtad egyszer, hogy amikor elhatározom, hogy követ
lek Téged, Te mindig velem leszel és sohasem hagysz el. 
De most azt látom, hogy amikor a szükségem legna

gyobb volt és az életem a legnehezebb, csak egy pár láb
nyom volt ott. Nem értem, miért hagytál el engem, ami
kor a legjobban volt Rád szükségem?

A z Úr így felelt: „Drága gyermekem! Szeretlek téged és 
soha nem akarlak elhagyni. Am ikor életedben a próbák 
és a szenvedések a legnagyobbak voltak, és te csak egy 
pár lábnyomot látsz -  ezek az idők voltak, amikor a kar
jaimban tartottalak."

Lábnyomok (fordítás)
*

Hát igen, ilyen az Isten! Mennyire félreismerjük sok
szor, és elfelejtjük a zsoltáros szavait: Ha látom az eget, 
kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket 
ráhelyeztél, micsoda a halandó -  mondom -, hogy tö
rődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel 
tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal 
koronáztad meg." (Zsolt 8,4-6)

*

Kérünk Benneteket, írjatok arról, milyennek is
mertétek meg Istent Hasonlítsátok össze Isten-élmé
nyeteket a költők által megfogalmazott Isten-képpel.

BESZÉLJÜNK A BÁTORSÁGRÓL...

Minden embernek szüksége van bátorságra. Sok
szor történnek velünk olyan események, amikor bá
tornak kell lennünk. A gyerekek, különösen a fiúk, 
igen büszkék arra, ha bátrak, főleg ha ezt a környeze
tük is elismeri róluk.

Gondolkodjatok! Mikor érdemes bátornak lenni? 
Ha meg kell védeni a testvéredet, a gyengébbet? Vagy 
ha sötétben kell végigmenned egy utcán? Vagy talán 
az bátorság, ha nem vallód be egy-egy turpisságod, 
hanyagságod? Az a bátorság, ha olyan dolgot vállal
tok fel, amivel a testi épségeteket veszélyeztetitek? 
Látjátok, nagyon sokféle helyzetben lehet bátor az 
ember! Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy egy 
fontos, jó dologban vállalom a bátor tettet, vagy ér
téktelen csínytevésért vagyok bátor; esetleg a társaim 
biztatására. A mostani bibliai történetünk egy egé
szen rendkívüli emberről szól, aki nemcsak társaiért 
volt bátor, hanem Istenben vetett hitét is bátran vál
lalta, még akkor is, ha ezzel az élete is veszélybe ke
rült.

Ezt az embert Dánielnek hívták. Nagyon régen élt, 
de bátorsága, hite ma is üzenet a számunkra! Biztos 
vagyok benne, hogy ismeritek a történetét. Főkör
rel anyzó volt a babiloni király udvarában, és itt került 
olyan helyzetbe, hogy hitének vállalása rendkívüli bá
torságot igényelt. Bátran imádkozott akkor is, amikor 
megjelent a király rendelete: Harminc napig a biroda
lomban csak hozzá lehet imádkozni. Dániel csak a Te
remtő Istenhez imádkozott továbbra is, benne bízott, 
hozzá fohászkodott naponta három alkalommal, az 
ablaka előtt térdelve, remélve, hogy egyszer vége sza
kad majd népe és az ő fogságának is. Ehhez nagy bá
torság kellett, ezt az alattvalók közül senki sem merte 
megtenni. Senki se vállalta, hogy élete az oroszlánok 
vermében fejeződjön be.

Most azt mondhatjátok: ehhez nem kell olyan nagy 
bátorság, hogy imádkozzunk. Természetes, hogy a 
templomban a gyülekezettel együtt imádkozunk, de 
otthon ez hogyan történik nálatok? A barátod, a test
véred előtt, a hittanórákon is bátran vállalod imád
ságban a hitedet? Ha igen, nagyon örülök neki. De 
téljünk vissza a történetünkre! Dániel nem törődött 
azzal, hogy mi a királyi rendelet, neki az volt a fontos, 
hogy Istennel való kapcsolata állandó legyen, mert ez 
adott erőt neki a fogság elviseléséhez. Meg is lett Dá
niel bátorságának a „jutalma”, rosszakarói bevádol
ták a király előtt, és mivel megszegte a rendeletet, a 
büntetést nem kerülhette el. Az oroszlánok vermébe 
vetették. Mit gondoltok, hogyan ment be az oroszlá
nok közé? Félt, vagy talán valami erőt, bátorságot 
adott neki? Én azt hiszem, hogy teljesen Istenre bízta 
magát, tudta, minden úgy történik, ahogy az Úr akar
ja, ezért bátran vállalta ezt a próbatételt, ezt a bünte
tést. Ismeritek ugye a történet végét? Dániel megme

nekül, az oroszlánok nem bántják. Isten megmentet
te őt, így jutalmazva hűséges hitét. A  királyt ez az ese
mény ismét arról győzte, meg, hogy Dániel Istenénél 
nincs hatalmasabb Isten, hogy „O az élő Isten, aki 
megmarad örökké”, ahogy az igében is olvashatjuk a 
történet végén.

Dániel bátorságának tanulsága a ma élők számára, 
hogy soha ne befolyásoljanak bennünket a körülmé
nyek abban, hogy kapcsolatunk milyen Istennel.

Dániel tette példa a mai embernek, példa, amit kö
vethetünk! Ha rábízzuk életünket Teremtő Istenünk
re, akkor bármi történhet velünk, mindig biztonság
ban tudhatjuk magunkat megmentő szeretetében! 
Kérlek, vállald bátran, hogy keresztyén vagy, hogy is
mered Jézus Krisztust!

Révészné Tóth Erzsébet

A Kttlmissziói Kiskönyvtár gyermekeknek szóló fü
zete: <vAz Úré a FÖLD...” hittankönyv-kiegészítés- 
ként, vagy egyéni foglalkozásra jól használható. Díjta
lanul igényelhető az Evangélikus Külmissziói Egyesü
letnél (1085 Budapest, Üllői út 24. n . emelet).

Humorzsák
A  hitoktató visszakérdezi a múlt órán tanultakat:
-  No, mire tanították legelőször a misszionáriusok a 

kannibálokat?
Adám azonnal válaszolt:
-Arra, hogy milyen egészséges a vegetáriánus konyha. 

*

A  segédlelkész szánkózni viszi a hittanosokat, és út
közben a téli táj, szépségeire hívjo fel a figyelmüket:, .

-  Milyen csodálatos, ahogy az Űr befagyasztotta a ta
vat! -  lelkesedik.

Mire Tamás:
- A  tél közepén ez nem kunszt.!

Egy diákotthonban a hittanórán a lelkész a bátor fel
lépésről beszél:

-  Bátorság az például, ha valaki a diákotthonban a 
teli hálóteremben este hangosan mondja el az imádsá
got, nem félve attól, hogy a többiek kigúnyolják ezért.

A  csavaros eszű Pisti jelentkezik:
-A z  is bátorság, ha a tisztelendő bácsi egy hálóterem

ben, ahol csak leUcészek vannak, esti ima nélkül fekszik 
le!

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

ADY ENDRE:

Hiszek hitetlenül Istenben•
Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva 
Sem élő, sem halott.

Szinté ömölnek tört szívemből 
A keserű igék,
Melyek tavaly még holtak voltak, 
Cifrázott semmiség.

Most minden-minden imává vált,
Most minden egy husáng,
Mely veri szívem, testem, lelkem 
S mely kegyes szomjúság.

Szépség, tisztaság és igazság,
Le kacagott szavak,
Óh, bár haltam volna meg akkor,
Ha lekacagtalak.

Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jqj, be kellettek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. 
Beteg vagyok, beteg.

Meg-megállok, mint alvajáró 
$ eszmélni akarok 
S szent káprázatokban előttem 
Száz titok kavarog.

Minden titok e nagy világon 
S az Isten is, ha van 4
És én vagyok a titkok titka,
Szegény hajszolt magam.

Isten, Krisztus, Erény, és sorban 
Minden, mit áhitok 
S mért áhitok? -  ez magamnál is,
Óh, jaj, nagyobb titok.

Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre 
várjuk:

Bp.-Zuglói Lelkészi Hivatal -  1147 Budapest, Lő
csei út 32.

HOGYAN SZÓLALT MEG A KERESZTYÉNSÉG

Az irodalomban: Németh Lászlónál
Sorozatunkban számos írót és költőt választhat

tunk volna fenti kérdésünk megválaszolására. Most 
éppen Németh Lászlót választottuk ki, hogy néhány 
szemelvényen keresztül mutassuk be, magyarság és 
keresztyénség hogyan talált egymásra az író gondolat- 
világában.

„A magyarságnak be kell bizonyítania, hogy nem sza
kítja szét a csontjain átsüvöltő változás. A z elkerült vagy 
tiszteletben tartott ázsiai tehetetlenség nem véd meg töb
bé, helyt kell állanunk ”

„Hogy állhat helyt a magyarság? Ki kell egyenesednie, 
és sorsa helyére szöknie. ”

(Mozgalom: Debreceni Káté) 

*

„Történelmi és társadalmi erők préselik egy musttá 
az egy présbe hullott emberszőlőt. E  préserők közt a 
nyelv a leghatalmasabb. A  nyelv a gulyás alá eresztett lé, 
amely lehetővé teszi, hogy egyik táprész anyaga a másik
ba ivódjon, átjárja s hozzáadódjék annak a nyers ízé
hez...

A  másik hatalmas összehozó erő: a sors. A kiket a 
történelem egy név alakjába terelt: egy nyáj az, mert 
az egész világ annak tekinti. A  közös sors körülbe
lül azt jelenti, hogyha baj van Uncidán, baj van Bon- 
cidán is.

„...Ha folytatni akarjuk drasztikus hasonlatunkat: a 
magyar sors volt az a tűz, amelyen ez a sokféle anyagú s 
egy lére eresztett nép összefőtt s bizony egy kicsit el is koz- 
másodott.

S  végül itt állt s ha igaz, most is ott áll a fövő gulyás 
fölött az Isten kuktája: a nemzeti kultúra is. Meg-meg- 
kavarja a nagy bográcsot, kóstol, foldozgatja az étel za
matját s hozzá-hozzáadja a maga fűszereit. ”

(Faj és irodalom)

„Magyarság tótság vagy németség: a népben evidens; 
a műveletben azonban tudás és hit. lUdni és érezni kell 
magyarokról és magyarán. Ahogy a nép is faja törvényei 
szerint tudja és érzi a maga kis világát. Azonkívül hit is 
-  mert a magyarság ügy, egymást felváltó próféták sora, 
akiknek a kínja nem engedi meg hogy így vagy úgy ke
resztény. A  magyarságot úgy kell az életekben és írások
ban tovaszálló magyar írásból kütántani, hogy minden
kire essék egy fénycsóva: vele vagy ellene. A  magyarság 
nem zár ki senkit, aki igazán vele tart. ”

(Ágak és gyökerek)

*

,„A történelem népekben él, és népekben gondolkozik 
népével az egyén földi halhatatlanságának is vége; sem
miféle nemzetközi megváltás sem mentheti meg a raj
tunk átszálló életet a jövőnek, ha a népnek, melyben 
atomok voltunk, magva szakaid. ”

(Mozgalom: Debreceni Káté)

*

„Mikor fordul egy nép kórjóslata aggasztóra? Am ikor 
természetes szaporodása megáll, mondja a statisztikus. 
Amikor közügyei nem érdeklik többet, mondja az ál
lamférfi. Mikor szabadságáért gyáva fegyvert fogni, 
mondja a szabadsághős. Am ikor a múltját elveszíti, 
tesszük hozzá mi.

Hát el lehet a múltat is veszíteni? Nem őrzi meg azt az 
írott emlékezet: a történelem? Valamit megőrzi, csak 
mit. Adatokat nagyon sokféleképpen lehet csoportosíta
ni. Följegyezhetnek rólam száz igaz tényt s egy ellensé
gem mégis a leghazugabb élettörténetet készíti belőle. 
Egy néppel is meg lehet ezt tenni. Mert egy néphez is sok 
múlt fabrikálható -  de csak egy az, amelyik hozzátarto

zik; amelyikből ösztönzést, tanulságot és lelket meríthet. 
Jaj neki, ha ebből kiforgatják. ”

(Kiforgatnak a múltunkból)

*

>yA magyarság európai hivatásának felismerése és han
goztatása nem külpolitika, s én nem tudom elképzelni, 
hogy e hivatás vállalása nélkül, akármilyen kedvező lesz 
az európai csillagállás, a magyarság Európa „rohadt 
sarkán”, indulatok örvénylésében megállhasson...

Egyezmények, alkuk itt nem segítenek; a magyarság
nak vagy európai problémák megoldását kell magára 
vennie -  vagy a maga problémáiban is alul marad. ”

(A magyar élet antinómiái)

*

,^4 magyar nép természete, legjobb órái, legigazabb 
hajlamai azonban hol találhatók meg? A  régi magyar
ság emlékeiben, néhány nagy írónkban, muzsikusunk
ban s a magyar nép épebb szigeteiben. A  nagy új, közös 
szállás fölépítésénél ezeket fölhasználni úgy, ahogy egy 
Bartók vagy Kodály a nép énekéből csinált a nemzetnek 
éneket: ez az, amiben azok is egyetértünk, akik társadal
m i kérdésben itt-ott különbözünk.

Vannak, akik talán őszintén hiszik, hogy népiségünk- 
ben elmerülni s az emberiségben kitárulni:összeférhetet- 
len dolog. Holott nemcsak, hogy nem összeférhetetlen, 
hanem azonos. Mennél mélyebben vagyok magyar, an
nál igazabban vagyok ember. A  legfranciásabb franciák, 
a legnémetebb németek, a legoroszabb oroszok voltak 
azok, akik az egész emberiségnek is mondtak valamit. ”

(Magyar radikalizmus) 
Összeállította: 

Újlaki Ágnes

REMÉNYIK SÁNDOR:

Istenarc
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban, 
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen 
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A  rárakódott világ-szenny alatt.
A  rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól 
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, csákányt ragadok 
Testvéreim, jertek segítsetek 
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A ntik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S  bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

VALAHOL MAGYARORSZÁGON...

Ahol a félszeg vándor is 
botjára talál

Lassan véget ér a nyár, s ezt mi sem jelzi jobban, 
mint hogy csendesek a táborok, kiürültek a sátrak, az 
épületek. A  Győr-Sopron-megyei kis szigetet is el
hagyta az utolsó gyerekcsoport: a magyar gyerekek vi
lágtábora idén bezárta kapuit.

Ma már hagyománya van a csáfordjánosfai tábor
nak. Negyedik éve jönnek tíznapos turnusokban a 
Kárpát-medence magyar gyerekei, de nem ritka a 
nyugat-európai, kanadai vagy éppen ausztráliai tábo
rozó sem. Amint Kator Tamás, a Forráshely Alapít
vány kuratóriumának tagja elmondta, 1992-ben vető
dött fel a gondolat, hogy keretet kellene teremteni a 
10-16 éves fiúk és lányok anyaországbeli találkozásá
ra. így jött létre az alapítvány, amely nyaranta 600 
gyereknek biztosít nyaralási lehetőséget, akik viszont 
különböző módon kerülnek ide. A Kárpát-medence 
több vidékén is hirdetnek pályázatot, s a szülőföldet 
legszebben, legeredetibben bemutató gyerekek jutal
ma ez a tíz nap. Jönnek cserkészcsapatok, akiket az 
éves munkájuk alapján hívnak meg, ám az egyéni és 
csoportos pályázók most már egyre nagyobb létszá
múak. És természetesen vannak gyerekek, akiket ta
náraik, nevelőik javasolnak kiemelkedő tevékenysé
gükért, vagy tanulmányi eredményeikért. Az alapít
vány tagjai minden turnusnál gondosan ügyelnek ar- 
ra, hogy a Kárpát-medence minden területerői érkéz-' 
zenek gyerekek. Hiszen a kapcsolatteremtés elsődle
ges cél, de ugyanakkor a tábor segítséget szeretne 
nyújtani azoknak a szórványból érkező csoportoknak, 
akiknek a magyar kultúrkörhöz való kötődésben, erő
sítésben erre szükségük van. Ennek érdekében a tíz 
nap nemcsak pihenéssel, játékkal telik el, hanem a 
tartalmas programban mindenki megtalálhatja azt, 
ami legjobban érdekli. Előadások hangzanak el a ma- 
gy^r irodalomról, történelemről, a hagyományápolás
ról, de nem marad el a pannonhalmi apátság, a parla
ment vagy a Nemzeti Múzeum meglátogatása sem.

Vannak csoportok, akiknek a nyelv gyakorlása az 
igazán fontos és ezért évről évre visszatérnek. így a 
horvátországi magyar gyerekek is. A  megnyitó napján 
kissé megrázó élményt jelentett, hogy a magyar gye- 

x ?.n8°* *u* próbálja elmesélni a háború borzalmait a 
másik magyar gyereknek. Vagy megkér valakit arra, 
hogy fordítson neki, mert az elején még szégyellj azt, 
hogy töri az anyanyelvét. Am a tíz nap alatt elmúlnak 
a gátlások s a közös nyelv, a magyarságtudat talán 
életre szóló barátságok kialakulásához vezet.

S hogy a tábor mit nyújt még, talán legszebben a 15 
éves sepsiszentgyörgyi Márton Emese fogalmazta 
meg. ,^4 félszeg vándor itt botjára talál. A  vándor szim
bolikus, de valós. S itt arra gondoltam, hogy amikor 
édesapám legjobb barátja kiment Erdélyből Amerikába, 
azt mondta, hogy a kalitkából a szabadba jutott. Én ezt 

^™OWÍ, megérteni s nagyon remélem, hogy nem ke
rülök ilyen helyzetbe. Mindenki maradjon meg ott, ahol 
van f f  ahová vetette a sorsa. Miért féíszeg? Elkezdve a 
mohácsi vésztől, az elszenvedett veszteségek következté
ben lett az.S hogy most ebben a táborban botjára talált, 
azért mondtam, mert itt a magyarok egy támaszt talál
nak és hogyha jobban megismerkedünk legalább lélek
ben egyesülünk ”

Veres Emese-Gyöngyvér

t



budapesti evangélikus templomok

20. A mátyásföldi evangélikus templom

Története

A Mátyásföldi evangélikus fiók
egyházat a gyülekezetalapító Blat- 
niczky Pál szervezte meg. A Cinko- 
tai Gyülekezeti Ház építésével egyi
dejűleg, 1943 tavaszán kezdett 
temploma építéséhez. A  Mátyás
földi Nyaralótulajdonosok Egye
sületétől ajándékba kapott telek 
elcserélése adott lehetőséget arra, 
hogy az ún. Erzsébet ligetben, a 
nyaralótelep legszebb helyén épít
hesse fel templomát. A 200 lelkes 
fiókegyház tagjainak adományai
ból biztosították a templom fel
épülését. Tervezője Sándy Gyula, 
legtöbb XX. századi (különösen 
Pest környéki) evangélikus temp
lom építőjének egyik utolsó temp
loma volt ez. 1944 őszén még csak

fala és a tetőzete készült el. Hiá
nyoztak az ablakok, ajtók, padló
zat, belső berendezés is. Székely 
stílusú mennyezete azonban he
lyen volt már, amikor a háború vi
hara Mátyásföldet elérte. A szem
ben lévő házat földig leromboló 
9°mba a templom pótolhatatlan 
értékű kazettás mennyezetét sér
tetlenül hagyta.

A háború befejezése után a fi
ókegyház tagjai a templomot igye
keztek mielőbb használható álla
potba hozni. Elkészült az asztalos- 
munka. 1949. május 22-én az évek 
óta otthont adó református temp
lomtól búcsút véve, tartották meg 
az első istentiszteletet.

1956. november 4-től Erzsébet 
liget épületegyüttese a szovjet fő
parancsnokságé lett, tiszti lakások 
céljára. A templomot az 1960-as 
évekig nem használhatták, tönkre
ment, ablakait betörték. Végül az 
egyházközség lebontatta, s egy, az 
akkori Tanácstól kapott új telekre 
szállíttatta át. Ifi. dr. Kotsis Iván 
tervei alapján Hevesi László kivite
lezésében, nagyrészt külső segít
séggel, egy kisebb, csak szélességé
ben azonos méretű templom épült 
fel helyette, melyhez az eredeti 
épület tégláit, tetőszerkezetét és 
fakazettás mennyezetének jelen
tős részét használták fel. 1964. de
cember 13-án szentelte fel Káldy 
Zoltán püspök.

Leírása

Az új templom alaprajza nyolc-, 
szögletű, de ez téglalap alakú bel

sejében csak az oltártérben' érzé
kelhető. A régi torony négy fiator
nyával eltűnt. A tető kúpcserepek
kel, közepén lévő kis huszártornya 
horganylemezzel borított. Két ol
dalfalát 3-3 hosszú ablak, a másik 
kettőt négy lizéna tagolja. Kazet
tás betétű tölgyfa kapuja fölött 
vaskereszt.

A templombelső azonos a régi 
temploméval, eredeti jellegét tük
rözi. Hossza 4 m-rel rövidebb, 
ezért a mennyezet néhány sor ka
zettája nem került helyére: ezeket 
az ismétlődőkből vették el. A ke
resztirányban megmaradt 9 sor ka
zetta ma is a templom főékessége, 
melyet Scholz Erik festőművesz 
tervezett és festett meg. Az 1 m x 
80 cm méretű kazettabetétek 
sakktábla elrendezésben, magya
ros motívumokat és Ó- és Újszö
vetségi eseményekre utaló, őske
resztyén szimbólumokká vált ké
peket hordoznak. Felújításukat 
Szita István festőművész-lelkész 
végezte.

A belső berendezés asztalos- 
munkáit Osztroluczky János mes
ter készítette tölgyfából, a padok 
és a szószék szintén tölgyfából ké
szültek. A szószék mellvédjén fa
ragott Luther-rózsa. Az oltáron a 
lépcsős talapzatból kiemelkedő 
monumentális tölgyfakeresztet 
még 1944-ben ajándékozta Blat- 
niczky Pál esperes lelkész emléké
re családja. Lingl Károly asztalos- 
mester munkája. A kis karzaton a 
régi harmonium. A falakon a ko
vácsoltvas lámpákat Krisztus-mo- 
nogramm díszíti.

Kovács Mária

L á t o g a t á s  J a p á n  p r o t e s t á n s o k n á l

A  mesés szépségű Japánban tett 
látogatásom alkalmából a mienké
től teljesen eltérő világgal ismerked
tem meg. Talán a táj varázsa is hoz
zájárul ahhoz, hogy a japán embe
rek közelebb állnak a természethez, 
kiegyensúlyozottabbak, boldogab
bak nálunk Természetszeretetük 
emberszeretetté teljesül ki. Közis
mert udvariasságuk a segítő szeretet 
megnyilvánulása.

A  japánok hagyományos vallása 
a természetimádó sintoizmus. Idő
vel azonban az indiai eredetű budd
hizmus hatása alá kerültek A z ősi 
japán buddhista szentélyek az építé
szet csodái. Idegenforgalmi látvá
nyosságként ezrek látogatják Még
hozzá japán szokások szerint csalas 
cipő nélkül.

Vallásosságukhoz hozzátartozik a 
tisztaság. Erkölcsi értelemben is. Ta
lán ebből következik a más vallások 
iránt gyakorolt türelmük, sőt megér
tésük A  meggyőződéses buddhista 
szülők nem ítélik el keresztyénné lett 
gyermeküket, és nem igyekeznek 
visszacsalogatni saját vallásukhoz.

Japánban töltött napjaim során 
kedves buddhista, eszperantista ven
déglátóim készségesen kísértek el a 
keresztyén templomokba, és nem
csak vezettek az ismeretlen városok
ban, hanem még tolmácsolással is 
segítettek, ha az angol nyelv „meg
szűkült”.

A  szépséges, száznyolcvanezer la
kosú, csodás parkokkal ékesített 
Takaokában presbiteriánus templo
m ot látogathattam meg vasárnap.

E z náluk munkanap. Figyelmesen 
adtak angol nyelvű Bibliát, hogy ért
sem miről folyik az istentisztelet. 
Máté evangéliumának 5. részéből a 
16. vers szolgált a gyermekisten
tisztelet igéjeként. A  lelkész rajzos 
magyarázatát a hegyről és a fénylő 
világosságról a sok kisgyerek tátott 
szájjal és tágra nyílt szemmel figyel
te, látható gyönyörűséggel. A z ez
után következő felnőtt istentisztelet 
alatt a gyerekekkel jó l felszerelt kü
lön teremben foglalkozott egy tanár. 
Olvasgattak, játszottak életkoruk
nak megfelelően. A  könyvek között 
sok életrajzot láttam: Lutherét, A l
bert Schweitzeréi is, de akadtak m e- 
sekönyvek is szép számmal.

A z ötvenfőnyi ' gyülekezetből 
25-30 hívő jelent meg a felnőttek 
számára szóló istentiszteleten. A z 
Apostolok Cselekedetei 5. részből 
Saulus megtérését választották alap
igeként. Itt is sokat énekeltek har- 
móniumkísérettel. A z énekesköny
vük, vagy ahogyan ők mondják: a 
„himnuszok” kottája olyan, m int a 
mienk, csak a szövege japán. Több 
számunkra is ismert dallam fordul 
elő a könyvben.

A z istentisztelet után a lelkész be
mutatott az egybegyűlteknek, mint 
vendéget. Japán szokás szerint ked
vesen mosolyogva megtapsolták a 
messziről jö tt idegent.

Igen kedvesen fogadtak ajoyamai 
protestáns templomban is. Ok meto
disták voltak A  külföldi, főként ame
rikai és európai egyházak támogatták 
a metodista gyülekezetei, azért, hogy a

demokratizálódást elősegítsék ebben 
a távol-keleti országban.

A  legnagyobb örömöt a tokiói 
evangélikus gyülekezetben tett láto
gatás jelentette számomra. Szóhasz
nálatukban az evangélikus mellé 
mindig odateszik a lutheránust is.

A z első evangélikus istentiszteletet 
1893. április 2-án, húsvétkor tartot
ták Japánban, egy, az ország déli ré
szén fekvő városban, Sagában. 
1898-ban hatvan hívő alakította 
meg a japán evangélikus egyházat 
Kumamotóban. Ez a város lett a ja 
pán emngélikusság központja. 
1909-ben dán és finn misszionáriu- 

■ sok közreműködésével itt indult még 
a lelkészképzés Japánban. A  na
gyobb városokban: Tokióban, Kohó
ban és Osakában is megalakultak 
az egyházközségek Kumamotóban 
emberbaráti intézményeket is létre
hoztak.

1990-től 1995-ig öt éven át ün
nepségsorozatokkal emlékeztek a ja 
pán evangélikus egyház alapításá
nak századik évfordulójára. Ennek 
kiemelkedő eseménye volt 1993. au
gusztus 7-től 9-ig Kumamotóban a 
baráti evangélikus egyházak részvé
telével rendezett ünnepség.

A z amerikai, finn, dán, német és 
svéd evangélikus egyházzal ma is 
igen élénk a testvéri kapcsolatuk 
Szép volna, ha a magyar evangéli
kus egyház is kapcsolatokat építene 
a ma már 21 794 lelket számláló, 
138 tagegyházból álló, szépen fejlő
dő japán egyházzal.

Dr. Berényi Zsuzsanna Agnes

LELKÉSZAVATÁSOK EGYHÁZUNKBAN (2)
Mai számunkban újabb négy lelkészavatásról számolunk be. A  Déli Egyházkerület újonnan szolgálatba álló vég

zett teológusait D. dr. Harmati Béla püspök különböző templomokban és gyülekezetek közösségében indította el a 
szolgálat útjára.

Evangélikus Élet 1996. szeptember 29.

BUDAPEST-CINKOTA

Az igehirdetés textusát a jelölt választotta: Róm 
1,16 versét. „Nem szégyellem a Krisztus evangéliu
mát. .. ” Benne van egy ember vallomása, küldetése, 
sorsa. Egyházunkban drága a Krisztus evangéliuma. 
Miközben sokféle feladata van az egyháznak -  isko
lák, diakónia, szellemi és anyagi ügyek - , mégis a 
prioritás az evangéliumé, mert ez az „út, igazság és 
élet”! Megtérésre hívunk ezzel az evangéliummal, 
mely a szeretetet, üdvösségünket, javunkat és békes
ségünket szolgálja.

Nem lehet elfelejteni, hogy az evangélium hirdető
je számára is erőforrás az evangélium. Ezt mindig hir
detnünk kell, -  nem leszel munka nélkül, mert Isten 
országában nincs munkanélküliség.

Kedves jelenet volt az avatás végén a gyülekezet 
tagjainak, fiataloknak kis üdvözlő műsora, jelezve, 
hogy ilyen gyülekezeti közösségből indulhat el útjára 
Bátovszky Gábor. Nagyon meghitt családi kör volt 
együtt a gyülekezet. A felavatott lelkész nagymamája 
boldogan kulcsolta kezét hálaadásra és egyre csak an
nak örült, megérhette ezt a napot, amikor unokáját 
lelkésszé avatták. Az édesapa a gyülekezet felügyelő
je is egyben. így a család példát is mutatott abban, 
hogy akik, mint nem lelkészek szolgálnak egy-egy 
gyülekezetben, azzal is sokat tehetnek, ha utódaikban 
az egyház számára szolgákat nevelnek és adnak az 
evangélium hirdetésére.

BARCS

Kicsiny szórvány a barcsi gyülekezet, létszámuk alig 
száz, de augusztus 25-én, vasárnap délután szinte va
lamennyien ott szorongtak -  más érdeklődőkkel 
együtt -  a templomban és kertjében, hogy együtt kö
nyörögjenek és áldják Istent, Haga Éva lelkésszé ava
tásán.

Tóth-Szöllős Mihály

BUDAPEST-ZUGLÓ

Két lelkészjelölt állt a zuglói templom oltára előtt 
augusztus 24-én: Sefcsik Zoltán és Smidéliusz Gábor. 
A templomot megtöltő gyülekezet, közöttük szülők, 
rokonság és számos lelkésztárs előtt tették le a lelké- 
szi esküt, miután Isten igéjével erősödtek meg. A li
turgiában segítő dr. Szabó Lajos professzor és Zász- 
kaliczky Pál igazgató volt. A püspök igehirdetésének 
textusa Jer 1,7 és következő versei voltak. Fiatal pró

fétának szólt Isten szava éppúgy, mint most két fiatal, 
szolgálatába induló lelkésznek. Mindkettőjüknek van 
egy sajátos területe, melyen munkálkodni szeretnek: 
a zene és az irodalom. A kultúra fegyvereivel is lehet 
az evangéliumot hirdetni. Kísértés az ezerféle között 
megtalálni az egy szükségeset... de ezt a prioritást 
meg kell találni. Az első feladat: Krisztusra mutatni! 
Ne felejtsétek el Krisztust! Menjetek és szóljatok! De 
először hallgassatok reá.

Mindketten nagy szórványé gyülekezetbe mentek: 
Pécs és környéke, Balatonboglár és környéke hatal
mas terület, de ne a kilométereket nézzétek. Az em
bereket keressétek- az emberekhez forduljatok! Különö
sen is keressétek a gyermekeket! Egy ígéretet is kap
tok: Ne félj! Veled leszek! Ha áldásban lesz részetek 
-  azért lesz, hogy ne csüggedjetek; ha kudarcok ér
nek, azért, hogy el ne bizakodjatok!

Sokáig együtt beszélgetett a gyülekezet az új lelké
szekkel. Leendő gyülekezetükből is jöttek, akik is
merkedni akartak és szeretettel adták az útravalót az 
eddigi diáktársak, szülők és barátok.

A püspök Ézs 42,3 versét választotta alapigéül, az 
útmutatóbeli heti igét. Nem tudjuk* volt-e már ebben 
a gyülekezetben lelkészavatás. Az' bizonyos, hogy 
most az Úr szírié előtt éz a gyülekezet felajánlja Haga 
Évát az Úr szolgálatára.

Mindnyájan együtt, vagyunk az egyház, mi mind
annyian isten szolgái vagyunk. Ezen a gyülekezeten 
az is látszik, hogy jó az Isten hozzád, sokan szeretnek, 
a családodon túl is.

Az ép nádszál a jó, a mécses akkor jó, ha ég. Ellen
kező esetben mire jó mindkettő? Isten szeretete Isten 
szolgálatára visz. Ä gyülekezetben -  ahová kerülsz -  
sok üyen megrepedt nádszálélet van. Isten mindenkit 
hív és visszahív, nem tilt ki senkit sem. Ezt a kegyel
met kell hirdetned és gyakorolnod. Magad élete is, 
szolgálatod is fsten színe előtt, kegyelemben folyjon. 
Hirdesd a törvényt megtérésre és a kegyelemmel bé- 
kíts embereket Istennel és egymással.

A  gyülekezet fiataljai köszöntötték az új lelkészt. 
Nagyon találó volt Túrmezei Erzsébet költeménye, az 
Ancilla Domini, mely ez alkalomból a szolgálatba in
dulót erősítette abban, hogy maradjon mindig „az Úr 
szolgálóleánya”.

Ugyanazon a napon az esti órákban az ősi cinkotai 
templom oltára előtt állt meg az egykori faluban -  ma 
Budapest XVI. kerületében -  született Bátovszky Gá- 
bor-felavatá6a alkalmából. A gyülekezet számos tagja 
vallotta rokonának a jövendő lelkészt és ez a család
gyülekezet nagy örömmel vette, hogy 30 év után újra 
van „közülük való” lelkész egyházunkban. Azon a 30 
évvel előbbi avatáson éppen a gyülekezet mostani lel
készét, Blatniczky Jánost indították szolgálatába, aki 
most dr. Cserháti Sándor professzorral együtt a püs
pök mellett a liturgiában segédkezett.

Megemlékezés -  vagy uj kezdet?
M illecentenárium i megyei ünnepség a névadó nógrádi várban

A Börzsöny hegység lábai előtt, de mégis évszáza
dos felkiáltó jelként magasodik, a mintegy 1500 lel
kes község büszkesége a nógrádi vár. E festőién 
szemet gyönyörködtető tájékon él az a maroknyi nép, 
amelynek szorgalma és vendégszeretete az egész me
gyében jól ismert. Augusztus 18-án, a millecentenári- 
um évében hazánk 1100 éves születése napját, a je
lenlévő vendégsereg és a falu apraja-nagyja együtt 
ünnepelte. Ezen a neves napon a lelkek közös tenni 
akarásának eredményeként, Nógrád megye történel
mi egyházainak, valamint az egész megyére kiterjedő 
társadalmi és egyéni összefogással a helyi Önkor
mányzat és Piroska János polgármester koordináció
jával a vároldalban Millecentenáriumi Emlékparkot 
alakítottak ki. Középen a történelmi és Qsonka Ma
gyarország kőbe vésett domborműve hirdeti a viha
ros 1100 évet. Körülötte a 7 vezér Kopjafája áll. Az 
ünnepi szónokok hite szerint az emlékmű és a lobo
gó a hazát szerző Istennek szóló halát, a honszerete- 
tet, és az összefogást hívatott jelképezni. Az Úristen

áldását mint méltó koronát, a három történelmi fele
kezet képviselői: Keszthelyi Ferenc váci püspök, Ka
lácska Béla Nógrád megye esperese, valamint Molnár 
Zsigmond szokolyai lelkipásztor tette fel az ünnep
ségre, az ökumené szellemében. A tiszteletadást 
színvonalas irodalmi és zenei műsor, valamint népvi
seletbe öltözött gyermekek és a cserkészek csapata 
színesítette. Augusztus 18-án, Nógrádon bebizonyo
sodott, hogy a szeretet lobogó lángja, a szellemi és 
anyagi áldozatkészség, valamint az akaraterő való
ban nagy dolgokra képes a XX. század végi élemye- 
dett Magyarországon is. E sorok írója nem csak mint 
tudósító, hanem mint ott szolgáló lelkész és magyar 
is jelen volt ezen az eseményen, és gondolkozni akart 
a nemzet jövőjéről.

Egy kép jelent meg lelki szemei előtt: látta, amint a 
hét vezér izmos kaijának ereit megnyitva, a hűség és 
szeretet vérét csurgatják a kehelybe és egymást meg
becsülve mindent megtesznek azért, hogy e hazában 
boldog legyen a magyar.

E történelmi kép epy csaknem 2000 esztendővel ez
előtt történt vérszerzddésre hívja fel figyelmünket. Ez 
a vérszerződés a Golgotái Keresztfán történt. Krisz
tus Úrunk vére folyt ott alá, az Újszövetségé, amely
ből részesülve, örök életünk van. Vezérre van tehát 
szükségünk. A ma magyarságának Krisztust kell kö
vetni, JÉZUSHOZ kell hűségesnek lenni, mert csak 
Őbenne, Ővele és Őáltala maradhatunk meg igaz em
berként, megújult népként az örökségül kapott áldott 
hazában. A kérdés csak az, hogy Muhi, Mohács, Vilá
gos és Thanon vesztesége után, végre felébredve, aka
runk-e a megemlékezés és megható ünneplés mellett, 
az Igaz Vezérre figyelve a hétköznapokban is, Iste
nünket és hazánkat az evangélium szellemében az ér
tékmegőrzés és felemelkedés ldmunkálásáért mind
halálig szolgálni?

Szókéné Bakay Beatrix

Eltűnt gyalogutak
Talán már az öregek sem emlékeznek rá, hogy volt va

lamikor a főváros határán egy furcsa nevű helyiérdekű 
vasút. Budapest-Újpest-Rákospalota között: a B -Ú -R . 
Volt egy állomása: Nádastó, senki sem tudta megmon
dani, miről kapta a nevét, mert sem nád, sem tó nem  
volt a környéken.

-  Valamikor lehetett! -  vélték az idősebbek
-  Akkor hova lett? -  makacskodtam.
-E ltű n t...
Ezen aztán törhettem a fejem: eltűnhet egy kulcs, egy 

radír, de egy tó? Náddal együtt... ?
Nádastó állomás már Rákosszentmihály közelében 

volt. Ezek a Rákosok képezték a következő problémát: 
bár hallottam, hogy valaha az egész terület Rákos meze
je  volt, mégis, hol és mikor lehetett annyi rák, hogy több 
község is arról kapta a nevét (-palota, keresztúr, -liget, - 
falva stb.) Sőt a Rákos-patak is, amelynek már víz is alig 
van a medrében, nemhogy rák...

De hát nem is a rákokról akartam beszélni, hanem 
azokról a kis gyalogútokról, amelyek a BÚR-vasút mel
lett vezettek, legtöbbször akácfák alatt... azokon a Ids 
gyalogútokon lehetett jó l kerékpározni, vagy gyalogolni, 
és beszélgetni közben.

A z én gyermekkoromban sokkal többet gyalogoltak az 
emberek Azután fölépítették Újpalotát.

Még jó, hogy megmaradt egy-két kis régi utca, a régi 
házakkal. Legtöbbjére ugyan takaros második szint ke
rült, voltak azonban olyanok is, amelyeken mintha meg
álltvolna az idő...

A z egyikbe sokat jártam valamikor. Tambura szólt 
benne, sók dal, nevetés hangzott, fiatalok voltunk, egy
szer máktortát ettünk egy születésnapon... Jó társasjáté
kokat ismertünk és... -  egy kicsit mindegyikünk félt a 
szigorú, kissé erős hangú mamától... -  aki ma már ki
lencven fölött él...

Meglátogatom, ha lehet, hogy elmondhassa: „Nem jó  
már ilyen kortársak nélkül élni... ”

De nem foghat el a szomorúság mert egy csöngetéssel 
betoppan a Jelen. A  lelkipásztor személyében, aki siető

sen köszön, narancsot ad a nagymamának de nem pá- 
tyolgatja, ugyanúgy szól hozzá, mint a többiekhez:

-  Meglátogattam Cs. D.-t a kórházban. Nincs jobban, 
de hazaviszik mert nincs szüksége különösebb orvosi el
látásra, ápolásra sem. A z unokahúga ellátja őt rende
sen, a lakás is elég nagy, csak hát... -  az unokahúg dol
gozik ha rendbe tette, megfőzte az ebédjét, elmegy. A  be
teg egész délelőtt egyedül lenne otthon.

Meg kellene melegíteni az ebédet, beszélgetni vele egy 
kicsit, adjanak tanácsot, hogyan szervezzük meg?

Nevek hangzanak el, jegyzetlapra kerülnek időpon
tok kérdőjelek amelyek majd egyeztetéssel eltűnnek A  
lelkész kéri, ha lehet, férfi testvérek menjenek inkább, 
akik esetleg fö l is tudják emelni...

-  És akik közel laknak... -  vélem hangosan, mire el
mosolyodik

-  A z nem fontos éppen! Akkora távolságok itt nincse
nek amennyit ne tudnánk megtenni beteg testvérünkért! 
És jók az utak!

Egy pillanatra még fölvillan előttem az úgy elsiratott 
gyalogút, de ki törődik már azzal, amikor itt, a lakótele
pek sokat emlegetett szomszédtalan közönye mellett, 
azért a beteg látogatására -  még jó k  az utak!

Lukátsi Vilma

HETI KÖNYVAJÁNLATUNK

Jörg Zink: A megújuló Tízparancsolat 180,- Ft
Fischl Vilmos: Missziós lelkülettel 254,- Ft
Veöreös Imre: Az Újszövetség 

színgazdagsága 785,- Ft
Hernád Tibor: Istenes magyar 

népmesék... 220,- Ft
Kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 

Budapest, Üllői út 24.). Ezeken kívül oltári gyertyák, 
ostya, lelkészeknek táblácska, levelezőlapok, igés jel
zők és tollak, más ajándékok is kaphatók
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Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk ljn
5,4
VASÁRNAP Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísér

tésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőijén. Mk 
14,38 (Mt 15,21-28; Róm 10,9-18; Zsolt 119, 121-128). 
Sokszor megvan a szándék, a nemes és nagyszerű elhatáro
zás az Isten követésére, akaratának teljesítésére, és amikor 
bármit is valóra kellene váltani ebből, valami egészen mást 
csinálunk, mint amit elképzeltünk. Az Isten követése: fel
adni mindent, ami a világhoz köt, és Jézus Krisztushoz köt
ni az életünket. Azonban annyi öröme lehet az ember éle
tének Jézus nélkül is, hogy talán félünk, talán lusták és ké
nyelmesek vagyunk otthagyni mindent Jézusért. Imádkoz
zatok és virrasszatok -  figyeljetek az Istenre, mondta Jézus, 
amikor Ő maga is életének legfontosabb döntése előtt állt.
HÉTFŐ Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és ember 

között, az ember Jézus Krisztus. lTim 2,5 (5Móz 32,39; 
Zsid 11,1-7; Jer 38,1-13). A vallási pluralizmus korában 
idejétmúltnak és zavarónak tűnnek Pál szavai/ Abban a 
korban, amikor keresztyének együtt imádkoznak más val
lások vezetőivel a világ ügyeiért, a békéért, meglehetősen 
kínos hangsúlyozni Pál szavait. Éppen ezért pont ma, pon
tosan ebben a helyzetben kell megszólalnunk és visszauta
sítanunk minden irányzatot, amely azt hirdeti, hogy min
den vallás megfelelő út Istenhez. Jézus Krisztus mondja: 
„En vagyok az út... senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam.” (Jn 14,6)
KEDD Jézus Krisztus maga vitte fel bűneinket testében a 

fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak 
éljünk. lPt 2,24 (2Móz 23,6; ÍJn 4,4-11; Jer 38,14-28). 
Lehet az igazságnak élni. Nem olyan igazságnak, ami em
berektől van, hanem az Isten igazságának. Isten igazsága 
idegen, megdöbbentő, érthetetíen, más. Az O igazsága- 
maga Jézus Krisztus, aki életét adta azért, hogy levethes
sük az életünket megnyomorító bűnöket, hogy megszaba
duljunk mindattól, ami elválaszt tőle, hogy élhessünk, hogy 
az igazságnak élhessünk, másként, mint a világ, és hogy 
másokat bevonhassunk az O igazságába.
SZERDA Jézus Krisztus mondja: Nagyobb öröm lesz a 

mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenki
lenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége a megtérésre. Lk 
15,7 (Zsid 11,17-22; Jer 39,1-14). Gondolom, ha lenne ki
lencvenkilenc igaz, miattuk is meglehetősen nagy lenne az 
öröm. A helyzet viszont manapság olybá tűnik, mint a he
gyen szerteszét szaladt nyáj képe, mindenhol bárányok,

egyetlen hely van, ahol biztos nincsenek, a pásztor közelé
ben. Tálán még nagyobb így az öröm az Isten országában a 
megtérőkön, hisz ma különösen is igaz, amit Pál idéz: 
„Nincsen igaz ember egy sem” (Róm 3,10). Mindannyi
unknak szükségünk van megtérésre, az Istenhez fordulás
ra, nem a mennybéli öröm, hanem saját életünk miatt, 
hogy ezt az életet Isten előtt bőségben és gazdagságban él
hessük.
CSÜTÖRTÖK Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert 

csodákat tett! Zsolt 98,1 (lKor 14,15; Ezs 49,7-13; Jer 
40,7—16). Egy karnagy mondta a meglehetősen unottan és 
fáradtan éneklő kórusának: „próbáljatok meg kicsit több 
belső örömmel énekelni”! Majd’ minden gyülekezetben el 
lehetne ezt mondani az istentiszteleti énekek előtt, hiszen 
az Istent ünnepeli a gyülekezet, az O szabadítását, jótéte
ményeit, áldását, mégis úgy hangzik az ének, mintha kelle
metlen kötelességet teljesítenénk. Pedig valódi csodákról, 
sőt Csodáról van szó, az életet, új életet teremtő evangéli- 
umról.
PÉNTEK Közel van a z ú r  a megtört szívűekhez, és a seb

zett lelkűeket megsegíti. Zsolt 34,lg (Jn 20,15; Jn 9,35-41; 
jer 41,1-18). Közel van. Megsegít. íme az evangélium dió
héjban. Mert mire van szükségtok? Megértésre, támaszra, 
vigasztalásra mindig, amikor hiány vagy fájdalom uralko
dik az életünkben. Az Isten tudja, megérti ezt, és készen 
áll arra, hogy valódi segítséget adjon nekünk. Jézus Krisz
tus evangéliuma valódi segítség, támasz, vigasztalás: íme 
az Isten szeretete, aki egyszülött fiát adta értünk, megtört 
szívűekért és sebzett lelkűekért, hogy ne megkeményed
jünk, hanem meggyógyuljunk, hogy ne törjön darabokra az 
életünk, hanem egész legyen és kiteljesedjen az O szerete- 
tének áradásában.
SZOMBAT jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, 

gondja van a hozzá folyamodókra. Náh 1,7 (Fii 2,27; Zsid 
11,23-31; Jer 42,1-22). „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem t 
roskadozva vittem, Csendesen és váratlanul Átölelt az Is- ' 
ten” -  úja Ady. Mert megtapasztalható az Isten kegyelme, > 
mindenki számára átélhető, hogy kegyelmes, bőkezű Űr, 
aki nem számon kér, fegyelmez, hanem segítő kezet nyújt , 
azoknak, akik Nála keresnek menedéket. Ma, amikor 
annyi minden hiányzik az életünkből, egyet biztosan állít- j 
hatunk: gondból és nyomorúságból van bőven, sokszor " 
több, mint amennyit el tudnánk hordozni. Merjünk bátran | 
Istenhez fordulni, Neki gondja van ránk.

Rihay Szabolcs

H H H Iá r n a p  ig e je
\ AZ EGYSÉG KRISZTUSBAN 

NEM BEFELÉ IRÁNYULÓ 
j Mt 18,19-20

Valaki jön utánam...
M t 3,11-12

Fogorvosi rendelő. Először a ta
karító jön. Majd az asszisztensnő 
jön, kikészíti a pohár vizet, a fogá
szati műszereket, majd jönnek a 
betegek és leülnek a várószobá
ban. De a döntő, hogy jöjjön vala
ki... aki megnézi a beteg fogat, ki
húzza vagy kezeli, megmenti, meg
szünteti a fájdalmat.. O az orvos, 
aki nélkül minden egyéb értelmet
len és hiábavaló lenne.

Isten emberei tudják, tapasztal
ják: mi csak keveset tehetünk. A 
legjobb igehirdetés, ima, beszélge
tés, -biztató, intő szó, hívogatás -  
magában nem elég. Ha valami vál
tozás lesz, ha valami új elkezdődik 
egy ember életében, az azt jelzi: 
„ Valaki jött utánam. ” Valaki jött és 
a prédikációt vagy csak annak egy 
mondatát a szívembe véste.

Egy szolgatárs így idézett sok 
évtized távlatából egy mondatot:

„Nyissátok ki az ablakot Jézus 
számára!”

Ötven éve hallotta ezt egy prédi
kációban. De megmaradt, mert az 
igehirdető szavai után jött „Vala
ki”.

Jézus úgy jön, hogy sokszor nem 
is sejtjük. Egy szó, egy fél mondat 
elég, és kigyúl a Lélek tüze! Lelep? 
leződik valakinél a bűnös megkö- 
tözöttség vagy feltárul a kegyelem 
csodája. Ha Jézus jön -  elég egy 
szó.

Ez az ébredés magyarázata, az 
ébredés feltétele és az ébredés tit
ka.

Igen. Az ébredés mindig titok. 
Tízen hallják az igét: kilencnek 
nem jelent semmit, de a tizedik ott 
marad, bejön a sekrestyébe, talán 
egy beszélgetés kezdődik és meg
fordul az élete.

Jézus jött -  utólag derül ki. Az

ébredés nem a mi erőlködésünkön 
múlik. Ezért mondja Keresztelő 
János: „...Aki utánam jön, erősebb 
nálam, arra sem vagyok méltó, hogy 
saruja szíját megoldjam. O majd 
Szentlélekkel és tűzzel keresztel 
titeket...” Nála van az erő, hogy 
döntést, fordulatot, változást hoz
zon, talán éppen a te életedben.

Ha Jézus jön... Igen, alázattal 
kell megvallani: ettől függ minden. 
Ha Jézus jön... Érzed-e, hogy ez 
mekkora hálára indít?, És,tudod-e 
így nézni saját, vagy mások megté
rését: Nem emberi erő végezte.

Ha Jézus jön..: bizony ez meg
alázóan érezteti emberi lehetősé- 
geink'korlátait. Ez megítél minden 
dicsekedést, amikor lelki munkánk 
„sikereit” próbáljuk felsorolni. 
Alázatra indít, és kitartó könyör
gésre -  hogy jöjjön. Hogy jöhes
sen! Legyen számára felásott talaj, 
nyitott ablak... Legyünk foga
dóképesek, akiket meggyógyíthat, 
megszentelhet, újjá tehet.

Gáncs Aladár

KULM ISSZIO BÉKÉSCSABA

A csapatmunka mindig próbaté- 
I tel az ember számára. A  maga sa- 
í játosságát megőrizve, teljes lényét 
I alá kell rendelnie egy közös gon

dolatnak, célnak, mely győzelemre 
I vezet. Kemény munka, edzések,J lelki erősítések hosszú sorozata, 

melynek célja és ígérete a dobogó 
legmagasabb foka. Ez a csapat- 
szellemet, az egységet összetartja a 
dicsőségre, de az esetleges bukás
ra is.

Ahol egyetértés van két ember 
között vagy a gyülekezetben, ott 
testvériség tapasztalható Krisztus
ban. Az egység mindenkor köz
ponti kérdés Isten kegyelmi közös
ségében. Nem távoli pönt akar 
lenni, hanem alap az életünkben,- 
összetartó kapocs. Az egységet él
ni kell, nem elég csak róla beszél
ni. Jézus ebben is példát mutat; 
mindenben követi Atyja akaratát, 
egyetért vele. Jézus nyit a benne 
való egységre, hogy példáját kö
vessük. Azt akaija, hogy két ember 
között az egység ne érdekek egyez
tetésén, hanem az ő beszédén, ál
dozatán alapuljon. Jézus nem ér
dekek ütközőpontja, éppen ezt 
akaija feloldani. A  Jézusban való 
egység mentes a görcsösködéstől, 
embert, gondolatot reformáló erő. 
Közel szeretné hozni az embere
ket egymáshoz igéje által, hogy kö
zösségben ismeijük meg a vele va
ló egységet. Hogy merjünk együtt 
gondolkodni róla, hogy kérésein
ket ne szégyelljük, hanem bátran 
vigyük elé.

E magatartásnak a jutalma ígé
ret: „...azt m ind megadja nekik az 
én mennyei Atyám .” (19. vers), 
mégpedig itt a földön. Elég csak a 
mindennapi betevőre, gyermeke
ink fejlődésére gondolni, a gyüle
kezeti életben, betegségben, szen
vedésbe^ haldoklásban megta
pasztalni ígéretének teljesedését. 
Belső épülést akar ezzel a gyüleke
zeti és egyéni életben az Atya, 
hogy óvjon a szétforgácsolódástól, 
a széthúzástól, a zűrzavartól.

Az egység szempontjából lénye
ges, hogy nem egy pillanatnyi alka
lomra szól, hanem a gyülekezet 
életében folytonosságra tart 
igényt. Értéke tartós, m ert közös
séget tart meg lelki egységben, kö
zös gondolatokban és az ebbőt fa
kadó tettekben. Nem befelé irá
nyuló folyamat. Igaz, hogy két-há- 
rom emberrel kezdődik, de soknak

ORGONAZENES AHITAT
szeptember 29-én, vasárnap 18 

órakor
a Deák téri templomban. 

SZILÁGYI GYULA
(Hollandia) 

Bach-műveket orgonái.

szól. Ez az egyre teijedő magá
nyosságból, félelemből fel akar 
rázni. Azért, hogy ne egymástól 
függetlenül, elszigetelten éljük ke
resztyén életünket, egyáltalán tud
juk, hogy a templomban ki ül mel
lettünk, és Jézusban mennyire 
egyezők lehetünk. O mindannyi
unkat egyformán vállal, általa iga
zán megismerhetjük egymást test
véri közösséget alkotva, emberi, 
lelki problémákat megoldva. Meg 
kell szabadulnunk az ezt gátló té
nyezőktől, és adjunk teret, lehető
séget lelkünk egységre való felsza
badulására.

Jézus nem titkolja, hogy éle
tünkben jelen akar lenni. A benne 
való egyetértés célja az ő jelenléte. 
Nevét említi. Leggyakrabban 
imádságainkban mondjuk ki ne
vét. Segítségül hívjuk (ApCsel 
2,21); nevében kérünk, és bízunk, 
hiszünk a kérés teljesítésében és 
ígéretében. Ez tart egyben, közös
ségben, szívben és lélekben egy
aránt. Ez olyan erő, mely alkotni 
képes a gyülekezetben, előrehala
dás és jövő, ha Krisztusban egyek 
vagyunk és maradunk. Ezért küz
dött Pál is az oltári igében (lKor 
10,10-17), különösen hangsúlyoz
va az áldás poharát és a kenyeret 
(16-17. vers), mely az egység 
szentsége. Üdvösségünk szem
pontjából is lényeges a vele való 
közösségünk.

Ez az igeszakasz szoros össze
függést alkot a 15. verstől kezdve. 
A  megbocsátás mondanivalójába 
beágyazott ez a jézusi tanítás. A 
kettő nem más, mint a megbocsátó 
és a megbocsátást kérő, a harma
dik a tanú, tágabb értelemben a 
gyülekezet. Amennyiben a megbo
csátás és az aszerint való élet nem 
valósul meg, akkor egység sem j ön 
létre. A  Hegyi Beszédben (Mt 
5,23-24) Jézus rávilágít a megbé
kélésre, békétlenül, megbocsátás 
nélkül nem állhatunk meg az egy
ség oltáránál. Ámen.

Halasi László

IMÁDKOZZUNK!

Jézus Krisztus! Egy családnak 
szántad népedet, mi pedig sokfelé sza
kadtunk. Téríts minket magadhoz, 
hogy nálad egymásra találjunk, és 
egyek legyünk irgalmad dicsőítésében. 
Amen.
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Zeneszerző: Gryllus Dániel. Versek: 
Sumonyi Zoltán.

Előadják: Gryllus Dániel és Gryllus 
Vilmos.

Belépés díjtalan, adományokat elfo
gadnak.

Evangélikus óvónők országos talál
kozóját tartjuk 1996. október 18-20- 
án, Várpalotán.

Olvasói levél
Az újraéledt Külmissziói Egyesület híreit olvasva, 

örömmel emlékezem gyermekkori vasárnapi iskolás 
élményeimre, az ott folyó gyermekmisszióra. Sztani- 
olpapírost gyurmáztunk, missziói bélyegeket vásárol
tunk, amelynek árából, bevételéből egy néger gyer
mek eltartási költségét tudták fedezni. A missziói vá
sárokon magunk készítette tárgyakat árultunk, 
amelynek jövedelme egy alkalommal, amint emlék
szem: 50 pengő volt. Nagy összeg a szemünkben.

Nemcsak régen segítettek gyermekek a misszióban. 
Ma is meg tehetik és meg is teszik. Kis unokám, Péter, 
gyermektáborba vitte Lepra-missziós perselyét és 130 
Ft-ot gyűjtött erre a célra. De „gátlástalanul” misz- 
szionál is Péterke. A kertünkben dolgozó munkást 
megkérdezte: „Feri bácsi, hiszel te Istenben?” „Milyen 
Istenben?” -  felelt a meglepett ember. „Hát az egy igaz 
Istenben!” -  hangzott a magyarázat. Lehajtott fejjel, 
csendben felelt a kérdezett: „Hiszek. ”

Játszás közben pedig barátját próbálta meggyőzni 
Isten hatalmáról, mert Robit mérnök apukája úgy ta
nította, hogy a majomtól származunk... így számolt 
be nekem erről: „Sajnálom Róbertét...” De tudom, 
sajnálatánál nagyobb a szeretete. Misszionálni csak 
így lehet.

Balázs Béláné 
Kozármislény

*

Seija Koronen finn misszionáriusnő lesz a vendége 
szeptember 30-án, hétfőn du. fél 6-kor az Evangélikus 
Külmissziói Egyesület összejövetelének, amelyet a 
kelenföldi tanácsteremben (XL, Bocskai üt 10.) tarta
nak, és amelyre minden érdeklődőt szeretettel vár
nak.

KIE-találkozó volt augusztus 20-án. A  kistemp- 
lomban Táborszky László esperes emlékezett meg az 
57 évvel ezelőtt alakult KIÉ történetéről, mint aki if
jú korában maga is örömmel vett részt ifjúsági tábo
rokon. Ezen a templomi alkalmon régi KIE-s „szo
kás” szerint úrvacsora is volt, amelyen kb. 150-en 
vettek részt. Majd a gyülekezeti teremben de. az ala
pítók Bánszky Mihály, Bozsóki Ferenc és Ballag Lász
ló -  ma már mind nagyapák -  fiatalos lelkesedéssel 
és hálával emlékeztek meg arról, ahogy 16-17 éves 
korukban idős bibliás asszonyok bizonyságtétele, 
majd a dunavécsei KIE-táborban fiatalok életpéldá
ja hogyan változtatta meg életüket és vették kezük
be és azóta is olvassák a Bibliát. -  Az idősek közül 
többen eljöttek a szomszéd gyülekezetekből is. -  Du. 
a mostani csabai KIE-sek, ma már modem eszkö
zökkel filmen, zenével és sok énekkel mutatták be 
örömmel mai keresztyén életüket. Ezt a tájékoztá- 
tót, ugyancsak a 4 alapító között volt, de közben el
hunyt Szeverényi György fia, Szeverényi Mihály, a csa
bai KIÉ mostani vezetőjének a beszámolója és 
Bákay Péter ismertetése követte: -  Előadást tartott 
még Bonnyai Sándor, volt KIE-titkár, a napi ige alap
ján az ifjúság örök kérdéséről a Dávid és Góliát-kér- 
désről.

FELVÉTELI HIRDETÉS
A Deák téri Evangélikus Gimnázium felvételt 

hirdet nyolcosztályps és négyosztályos tagozatára 
az 1997/98-as tanévre, olyan jelenleg 4. illetve 8, osz
tályos budapesti és a főváros közvetlen közelében 
lakó evangélikus tanulók számára, akiknek mind 
magatartásuk és szorgalmuk, mind tanulmányi ered
ményük jó. Intemátusi elhelyezést tudunk biztosí-

VECSÉS
A gyülekezet őszi evangelizációs he

tét szeptember 30.-október- 5. között 
tartja esténként 6 órai kezdettel. Az 
evangélizáció témája: JÉZUS ÉS A 
TEMPLOM. Igét hirdet. Marschalkó 
Gyula ny. lelkész. Az evangélizáció ok
tóber 6-án vasárnap, a du. 3 órakor kez
dődő Gyülekezeti Nap szeretetvendég- 
ségével fejeződik be, melyen Gáncs Pé
ter nagytarcsai lelkész ismerteti az 
EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ 
szolgálatát. Ünnepi alkalmaira minden 
érdeklődőt szeretettel vár a gyülekezet.

IHAROSBERÉNY-VÉSE
A társegyházközség újonnan megvá

lasztott lelkészét, Horváth Ferencet 
szeptember 29-én, vasárnap du. 4 óra
kor iktatja be hivatalába Smidéliusz 
Zoltán esperes az iharosberényi temp
lomban. Minden érdeklődőt szeretet
tel várnak.

KISSOMLYÓ
A gyülekezet lelkészi állásába Cser

ági Istvánt október 5-én, szombaton 
de.-11 órakor iktatja be Zügn Tamás 
esperes. Az érdeklődőket szeretettel 
váiják.

TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁSOK -  
ÚJ TELEFONOK

Ecsenyi lelkészi hivatal: 82/457-472.
Célldömölki lelkészi hivatal: 95/420- 

058.
Célldömölki Keresztyén Óvoda: 

95/421-796.
Kiskunhalas lelkészi hivatal: 77/321- 

912.
Dunaegyháza lelkészi hivatal:

Érkezés pénteken du. 17 órától a 
várpalotai evangélikus gyülekezeti te
remhez (Thuri Gy. tér 1.), elutazás va
sárnap kora délután.

Jelentkezés Lassú Thmásné óvónő
nél: Evangélikus Keresztyén Óvoda, 
8100 Várpalota, Jókai u. 10. Telefon: 
06-88-371-204.

MEGHÍVÓ
A Győri és Börcsi Szeretetház, 

valamint a Diakonissza Anyaház 
Baráti Körének
Csendesnapját

1996. október 12-én, szombaton 
tartjuk a győri Szeretetházban 

(9025 Győr, Péterfy Sándor u. 5., 
tel.: 96-320-440), melyre Testvérünket 
szeretettel hívjuk, családjával együtt. 

A csendesnap szolgálatát 
M a d o csa i M ik ló s  

lelkész végzi.
A közös ebédre október 8-ig, keddig 

lehet jelentkezni.
S zerete th á z

SAREPTA SZERETETOTTHON 
felvesz: szakképzett ápolónőt, gondo
zónőt, konyhai dolgozót, takarítót. A 
szolgálatot vállalók jelentkezhetnek a 
06-1-176-8590-es telefonon, vagy sze
mélyesen: Budapest II., Ördögárok u. 
9. sz. alatt. (A Moszkva tértől induló 
56-os busz végállomásánál.)

BÉKÉSCSABA
A Zenei Világnapon, október 1-jén 

este fél 8 órakor a Nagytemplomban a 
KING’S SINGERS kórus (Anglia) 
hangversenye lesz. jegyek 800,.600, 
400 Ft-os áron válthatók.

A SAJTÓOSZTÁLY KÖZLEMÉNYE

Szeptember 27—30. között a Sajtóosztály és 
a könyvesbolt zárva lesz- Nyitás október 1-jén. 
Figyelem! Új telefonszámok!

tani.
Jelentkezési lapok a budapesti és Pest megyei evan

gélikus lelkészi hivatalokban és a gimnáziumban sze
rezhetők be.

A jelentkezés határideje 1996. november 1. A  je
lentkezési lapokat kérjük a gimnázium címére kül
deni vagy személyesen leadni: 1052 Budapest, Sütő 
utca 1.

78/473-175.

BUDAPÉST-KELENFÖLD 
1996. október 5-én, szombaton, du. 

fél 6 órakor a templomban (Bocskai üt 
10.) szeretetvendégség keretében elő
adásra kerül

A HEGYI BESZÉD 
-  Dalok Máté evangéliuma alapján.

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesület rendezésében október 1- 
jén, kedden du. 5 órakor Mátraházi 
Zoltán -  két évtizede' ausztráliai kö
zépiskolai tanár tart előadást ,A z a n 
g o lszá sz (au sztrá l)  isko la  b e lü lrő l” cím
mel (OMIKK-klub, VIII., Múzeum u 
17.).

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. szeptem ber 29.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balícza 
Iván ; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6 : Bo- 
zóky Éva; IX., Modori u. 6 . de. fél 10. Csíz- 
mazía Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok 
u. 9 . de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásme
gyer, Hl., Víziorgona u. 1. de. 9. Missura Ti
bor; Csillaghegy, ID., Mátyás kir. u. 31, de.
10. ; Óbuda, ÜL, Dévai Bíró M. tér de. 10. 
Bálint László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 
9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Zászka- 
liczky Péter; du. 6 *Gerőfi Gyuláné; VII., Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; 
du. 6 . Nagy Zoltán; VIU., Üllői ú t 24. de. fél
11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/6. de. 
9 . (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIU., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VHL, 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX , 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X , Kápolna u. 14. de. fél 11. Fa
biny Thmás; X., Kerepesi ú t 69. de, 8 . Tamásy 
Tbmásné; Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de.
8 . (úrv.) Szeverényi János; de. 11. Szeverényi 
János; du. 6 . Ferenczy Erzsébet; XI., Német
völgyi út 138. de. 9. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, 
XII., Ibrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Szé- 
chey Béla; de. 11. Thkács József; du. fél 7. dr. 
Széchey Béla; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. 
ifi. Kendeh György; XHL, Frangepán u. 43. 
de. 8 . ifi. Kendeh György; XTV, Lőcsei út 32. 
de. I I .  (úrv.) Thmásy Tbmásné; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Ihmásy Tbmásné; Pest
újhely, XV, Templom tér de. 10. dr. Rafael 
József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. 
(nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rákos
szentmihály, XVI., Hősök tere 11 de. 10 (csa
ládi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Bat
thyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Má
tyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatnicz
ky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.
9. Péter Attilia; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskereszt
úr, xvn., Pesti ú t 111. de. fél 11. Péter Atti
la; Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. 
Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, AVUL, 
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, XIX., Hungária út 37. de. 8 . 
Széli 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. Solymár Gá
bor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy 
Géza.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 17. 
VASÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
lKor 1,10-17; az igehirdetés alapigéje: 
Mt 18,19-20.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon’, 7355 kHz 

szeptember 28. szombat: Kicsoda 
Jézus Krisztus? — rádióshittan

szeptember 29. vasárnap: Jézus a jó 
pásztor -  Gemes István áhítata 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

E  W

A Keresztény-Zsidó Társaság októ
ber 2-án, szerdán este fél 8 órakor a 
Zeneakadémián Reviczky Imre emlék
koncertet rendez, születésének 100. év
fordulója alkalmából. Közreműködik a 
M agyar Á lla m i H angversenyzenekar, dr. 
C harles A . A n sb a ch er karmester (USA) 
és O nczay C saba  (gordonka).

Börtönszolgálat: Imádkozzunk azo
kért, akik imádkoznak a hit nélkül élő
kért!

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbotlyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

Evangélikus 
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Egyházunk halálos ellensége az olcsó kegyelem.
Harcunk ma a drága kegyelemért folyik. 

Az olcsó kegyelem a bűnbánat nélküli bűnbocsá
natnak a meghirdetését, bűnök megváltása nélkü

li úrvacsorát, személyes gyónás nélküli teloldo
zást jelent. Olcsó kegyelem követés nélküli, ke
reszt nélküli kegyelem, Jézus nélküli kegyelem.

Bonhoeffer
í'kwjw» ifi m i w w — Él

A TARTALOMBÓL —
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS 

TEMPLOM

KAPOSVÁR -  ÚJ GYÜLEKEZETI 
KÖZPONT

VÉRTANÚK EMLÉKEZETE 

SÉTA BÖLCSŐHELYÜNK KÖRÜL A Bonyhádi Gimnázium tanévnyitó ünnepségén a résztve
vők egy csoportja

O K TÓ BER 19-20 . ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ A DEÁK TÉREN

Miről?
Számomra sokat jelent az az újszövetségi történet, 

amiben Jézust nem fogadják be egy samáriai faluba (Lk 
9,51kk). Ott állnak kint otthontalanul, kitaszítottan, a 
népi ellenségeskedés áldozataiként. Nincsenek érvek, 
bizonygatások, csak növekvő sötétség. Tálán sokszor lá
tom magam is kirekesztettnek, meg nem értettnek?

Aztán ott van később ez a három ember (Lk 
9,57kk). Jézus hívja őket vagy ők ajánlkoznak -  min
denképpen küzdenek a követés lehetőségeivel vagy 
lehetetlenségeivel. Jézus pedig nem mondja, hogy jó 
lesz. Sőt mintha vissza akarná tartani a lelkesedésü
ket. Döntsetek, de nem ígérek semmi jót. Nem nógat 
senkit. Jössz vagy maradsz? Ha jössz, otthontalan, 
meg nem értett, különc, sikertelen leszel. Nem jobb-e 
maradni?

Nem jobb-e megalkudva vagy erővel, de a falun be
lül, jó meleg ágyban tölteni az éjszakát, mint a falun kí
vül nagyon szépen megbocsátva, de kitaszítva és fázva? 
Nem jobb-e maradni, hagyományokat tartani, szerető 
emberek között megértetten, mint elindulni Őutána?

A kérdés mindig ez:

Milyen lélek van bennetek?
Jézus válasza pedig ez:

Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek.
*

Ezekről a küzdelmeinkről beszélünk a Deák téren 
október 19-20-án. Dr. Koczor Miklós és Gáncs Péter 
segítenek ebben. A bibliaköri vezetők már hetekkel 
előtte összegyűlnek, hogy egymás között végigbeszél
jék ezt a témát. Azt gondolom, hogy régi és új egyház
tagoknak, bennfenteseknek és betévedteknek egy
aránt fontossá válhatnak ezek a kérdések. Tehát ott a 
helyünk azon a szombaton.

Hadd zárjam ezt a meghívószerű cikkemet szemé
lyes reménységemmel. Miről lesz szó a Deák téren 
október végén, reformáció közelében? Azt hiszem, ha 
magunk dolgairól beszélünk majd, nem történik sem
mi különös: imádunk magunkról beszélni. Inkább így: 
kiről lesz szó? A követés Jézushoz köt. Az indulás Jé
zushoz köt. Az otthontalanság Jézushoz köt. Remé
lem, Jézusról lesz szó.

Koczor Tamás

„Siessetek, hamar lejár..."
Már hagyománya van a Nógrád megyei ifjúsági konfe

renciának. A hét zárónapját a konferencia gazdája, 
Kalácska Béla esperes a megye egy-egy gyülekezetében 
szabadtéri evangelizációval fejezi be. A szolgálat gerincét 
a konferencia ifjúsága biztosítja.

NÓGRÁD MEGYEI SZABADTÉRI EVANGÉLIKUS 
EVANGÉLIZÁCIÓ, VANYARC 

1996. augusztus 18., vasárnap 15 órától.
Ezzel a felirattal találkozhattak a hívek és az érdeklő

dők a megye minden városában, községében és falujá
ban. Ez invitált sokakat nem csak a templomok ajtaján, 
de még sok bolt és közintézmény bejáratán is. Valóban 
szép számmal érkeztek a megye különböző pontjairól. Az 
a több mint ötszáz ember, aki részt vett, minden bi
zonnyal nem üres lélekkel távozhatott.

Az evangélizációt Hugyecz Andrásáé, Vanyarc község 
polgármestere nyitotta meg. Különösen is a fiatalok szí
vére helyezte — „Siessetek, hamar lejár az ember élete. 
Fiatalon még nem igen gondol erre az ember, pedig igaz. 
Ezért fontos, hogy életünk rövid idejét jól és tartalmasán 
használjuk ki. Ebben segíthet ez az alkalom is, hangzott a 
megnyitó szavakból.

A helyi lelkész, köszöntve a jelenlévőket, örömének 
adott hangot, hogy az esperes idén Vanyarcon tartja a 
szabadtéri evangelizációt.

Sokszínű program következett, amelynek a közép
pontjában Kalácska Béla esperes igehirdetése állt. Szol
gáltak a község fiataljai népviseletbe öltözött ruhában és 
énekükben Isten áldását kérték a jelenlévőkre és a ma
gyar hazára. Ötször szólalt meg a helyi gyülekezet ének
kara, bizonyságot téve az ének hangjain keresztül Isten 
irgalmas és hozzánk lehajló szeretetéről. A balassagyar
mati megyei ifjúsági konferencia résztvevői szintetizátor
ral, gitárral és versekkel tettek vallást Isten iránti szerete- 
tükről. A kezdő és záró imádság közötti majdnem három 
órában a gyarmati konferenciások közül Jójárt bszter 
Romhányból, Vuts Szilvia Balassagyarmatról, 
nád Komámóból, Kőszeghy Miklós teológus hallgató Ba
lassagyarmatról, Jacsjánszki Éva Szügyből, mint a a

ság mai képviselői vallottak hitükről. Engem személy sze
rint is megfogott a két idős testvérnek, a 85. évét betöltött 
Apkó Mari néninek és Jesin Jánosné vanyarci testvérünk
nek az élő hitből fakadó bizonyságtétele.

A központi helyen lévő igehirdetésben az esperes a 
Zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének 7-8, illetve 
12-14 versei alapján szólt az egybegyűlt gyülekezethez. 
Kiemelte, hogy a mülecentenárium évében különösen is 
igaz a régi mondás szerint, hogy „a történelem az élet ta
nítómestere”. *

Az embert általában a hitetlenség szakítja el az élő Is
tentől. A mai modem ember a tudományos technikai for
radalom lázában ég, de lépten-nyomon rádöbben, hogy 
vívmányai, létének igazi kérdéseire nem adnak választ, 
sőt ellene is fordulhatnak. Noha az ismeretet, a tudást, 
Isten szívünkbe oltotta már a teremtés hajnalán, mégis az 
ember sokszor ezzel akar Isten fölé emelkedni.

,Jda ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg 
szíveteket... ma még lehet, ma még szabad, borulj le a ke
reszt alatt’’ -  hangzott a befejezés.

Az evangelizáció alkalmával megtanulhattuk a „Sies
setek, hamar lejár...” kezdetű éneket. Végül mindazok 
számára, akik bűnbánattal, de az új élet reménységében 
óhajtottak élni, vehették Úr testét és vérét. Az úrvacsorái 
előkészítőt a helyi lelkész 5Móz 30,19 alapján tartotta. Is
ten elénk adta az életet és a halált, de válasszuk az életet, 
szólít meg Urunk ma is. Meg kell nyitni a szívünket Isten 
előtt és át kell neki adni teljesen.

Egyházunk liturgiájának megfelelően hét lelkész osz
totta sokaknak az Űr szent vacsoráját.

Az evangelizációt követően uzsonnára és kötetlen be
szélgetésre, ismerkedésre, várta a vanyarci gyülekezet 
szorgos asszonycsapata a megye fiataljait, lelkészeit és a 
gyülekezetek tagjait. Hisszük, hogy Balassagyarmat, Bér, 
Tferény után áldással ért végett a 4. megyei szabadtéri 
evangelizáció Vanyarcon.

Sándor Frigyes

A zsinat 23. ülésszaka
A zsinat 23. ülésszaka 1996. október 11., péntek 10 

órától október 13., vasárnap 16 óráig tart a Budapes
ti Evangélikus Gimnázium dísztermében. A várható 
törvényalkotás feladatai:

1. „Az egyház közoktatási intézményeiről és a hit
oktatásról” szóló törvény felülvizsgálata, az állami 
törvények szerinti módosítása.

2. „Az egyház kapcsolatai” című törvény további 
részletes vitája.

3. „Az egyházi építményekről, műemlékekről” 
szóló törvény részletes vitája.

4. Az egyházi struktúra vizsgálata.
5. Az egyetemes egyházról szóló törvényrész részle

tes vitája.

TANÉVNYITÁS -  A GYARAPODÁS JEGYÉBEN
Mögöttünk van szeptember, a tanévkezdés hónapja. Lezajlottak a tanévnyitók az 

általános és középiskolákban és egyetlen főiskolánkon, a Teológiai Akadémián is. 
A tanrend, a tanárok munkája elrendeződött, a diákok is megszokták már, hogy az 
iskolaév ritmusába bele kell szokni. Mint minden indulásnál, ez alkalommal is vol
tak zökkenők -főleg az anyagiak rendezetlensége miatt -, ezeket sem hallgathatjuk 
el, bár az elmaradt közoktatási hozzájárulások részbeni pótlásával a gond kisebbe
déit. Most mégis hírt kell adnunk két olyan évnyitóról, ahol gyarapodásról, jó elő
menetelről és közös örömről tehetünk bizonyságot. Mindkét egyházkerületünknek 
volt ilyen örvendetes tanévnyitója. B o n y h á d o n  kollégiumot szenteltünk, 
S o p r o n b a n  kettővel bővült a nevelési intézmények száma. Természetesen 
nem feledkezhetünk meg hálátlanul a többi intézményünkről sem, a nyíregyházi 
általános iskoláról, az orosházi általános iskoláról, de ezekről majd máskor.

BONYHÁD

Augusztus 30-án, egy pénteki dél
után Bonyhádon és környékén meg
szűnt az esőzés, szép őszies időben 
az udvar árnyas fái alatt hatalmas 
gyülekezet és a tanulóifjúság jelen
létében történt meg az új kollégium 
ünnepélyes átadása, megnyitása. Az 
iskola diákjai előző napon 
Sárszentlőrincen voltak együtt (Er
ről múlt számunkban adtunk hírt!), 
most pedig a város, a gyülekezet, az 
egyházmegye népével, országos egy
házi vezetőkkel és országgyűlési kép
viselők jelenlétében ünnepelték a 
kollégium elkészültét.

1995 júniusában, a tanévzáró is
tentisztelet alkalmával tették le az 
alapkövet és 14 hónap elteltével a 
kész kollégiumban tehettünk sétát és 
ismerkedhettünk egy modem kollé
giummal. Az 1935-ben épült intemá- 
tus -  akkor a kor követelményeinek 
nagyszerűen megfelelt -  ma már 
eléggé leromlott állapotba került. Az 
új kollégiumban megvalósultak a ré
gi álmok. Három szinten 90 diák szá
mára van lakószoba, 3-3 személy ré
szére, beépített szekrényekkel, mo
dem bútorokkal, szintenként tea
konyhával, gáztűzhellyel és hűtő- 
szekrénnyel, a tisztálkodáshoz zuha
nyozókkal és sportlehetőségekkel. 
Kevés intézmény mondhatja el ezt. 
Minden lehetőség kész arra, hogy 
második otthona legyen a benne la
kóknak.

A kollégium megnyitása istentisz
telettel kezdődött, D. dr. Harmati Bé
la püspök, Krähling Dániel esperes és 
Szabó Vilmos Béla paksi lelkész szol
gálatával. A püspök igehirdetését Jn 
10,9-10 versére alapozta. Az ajtó 
előtt megállva, Krisztusra, az ajtóra 
mutatott. A 1000 éves magyar iskola 
évében örülünk ennek a gyarapodás
nak. Az emberi élet az anyagi világ
ban folyik, jó, ha ez az élet bőyölköd- 
het, teljesebb, boldogabb lehet, örül
jünk e fejlődésnek. Ezen építkezés 
mögött összefogás van. Jó lenne más 
területen is ezt megvalósítani és ez 
egy kis darab lenne Európa összefo
gásából.

A kollégiumnak a jézusi érték
rendben kell nevelnie. Ebbe belefér 
az, hogy elmondhatom kritikámat, 
de az is, hogy magammal is szembe
nézek. Olyan legyen a nevelés, hogy 
tiszteletben és szeretetben is gyara
podjanak és bővölködjenek.

Sántha Lászlóné igazgató beszá
molt az építkezés menetéről, bemu
tatta a kollégiumot. Beszámolt az is
kolában folyó oktatás-nevelés hely
zetéről. Az előző tanévben érettségi
zettek közül 43-at vettek fel egyete
mekre és többen értek el helyezést 
tanulmányi versenyeken. A kollégi
um révén gyarapodott a nevelők szá
ma is, hiszen 3 nevelői lakás is van 
benne. Negyven pedagógus és 25 
technikai alkalmazott dolgozik a 15 
osztályba beiskolázott 450 tanuló kö
zött. Az iskola 191. tanévét ezzel a 
kívánsággal nyitotta meg: „Minden 
cselekedetünk szeretetben menjen vég
be!”

Felszólalt az ünnepségen Platthy

Jólesik közben a tízórai

Iván c. államtitkár, s az itt folyó mun
kát egy szellemiség újra teremtése
ként jellemezte. Gellért Kiss Gábor, 
az országgyűlés kisebbségi és vallás
ügyi bizottságának elnöke örült a 
megvalósulásnak, mely a megszava
zott céltámogatás nyomán történt. 
(Nem kellett különösképpen győz
ködni a megszavazásnál -  mondta.) 
Értékelte egyházunk tiszteletre mél
tó hagyományait és újak létrehozásá
ra buzdított. A testvérváros -  
Wemau -  polgármestere üdvözlése 
mellett még sokan köszöntötték az 
ünneplőket, az iskolát és diákpkat. 
Megható volt Allinger János ny. lel
kész köszöntése, aki Németország
ban él ugyan, de egykori iskolájának 
ott is hűséges adománygyűjtője.

SOPRON

„Zordon nyár után derűs tanévet 
kezdünk..." kezdte el prédikációját 
D. Szebiklmre püspök szeptember 1- 
jén a soproni temp
lomban. „Szeret az 
Ú r...” ismételte az 
év igéjét dr. Lam- 
pérth Gyula igazgató 
évnyitó beszédében.
A líceum nincsen 
már egyedül. Az ed
digi két intézmény -  
a líceum és a kollé
gium -  mellett két 
másik iskola növen
dékei sorakoztak fel 
a templomban év
nyitó istentisztelet
re. A soproniaknak 
sok ingatlanuk volt, 
melyeket államosí
tás címén elvettek 
egykor. Most az ön- 
kormányzattal foly
tatott sikeres tár
gyalások eredmé
nyeképpen kaptuk 
vissza két intézmé
nyünket. A püspök 
a gyülekezet előtt 
mondott köszönetét 
ezért a város polgár- 
mesterének. A sop
roniak által Lidónak 
ismert épületben a 
Hunyadi János 
Evangélikus Általá
nos Iskola, a Deák 
téren pedig az Eöt
vös József Gimnázi
um és Égészségügyi 
Szakközépiskola nyi
totta meg kapuit.
Ezzel a négy intéz
ménnyel immár úgy 
mondhatjuk, Sop
ron „evangélikus is
kolavárosunk” lett.

Szebik Imre püs
pök Mt 10,16 verse 
alapján hirdette az 
igét. „Okosak, mint 
a kígyók... szelídek, 
mint a galambok ” A  
kígyó nem szimpati
kus állat, de alkal
mazkodik a terem
tett világhoz. Az 
ember pedig figyel
jen Isten szavára, 
mert az okosság el
sajátításához hozzá
tartozik Isten isme
rete. A galamb sze
lídsége jobban illik a 
keresztyén ember
hez. A szelídség ma
gatartás -  szelídsé
gen keresztül érvé
nyesül az okosság.
Vadul és veszélye
sen élni -  ez vesz ma 
körül bennünket. Is
ten sem hagyja 
azonban büntetle
nül, ha vadul nő fel 
az ifjúság.

Az istentisztelet befejező óltári 
szolgálata keretében tett esküt az ál
talános iskola igazgatója, Rajnai Ká
roly. A  püspök szolgálatra küldte ki 
Sopronba Solymár Mónikát, akit ek
kor iktattak be segédlelkész-hitokta- 
tói munkájába. A gimnázium és 
szakközépiskola igazgatói tisztét a lí
ceum igazgatása mellett szintén dr. 
Lampérth Gyula látja el.

Rövid igazgatói évnyitó beszédek
ben Rajnai Károly igazgató az általá
nos iskola 40. tanévét azzal nyitotta 
meg, hogy a Lido öreg falai között 
„csemetét ültetünk”. Lampérth Gyula 
igazgató pedig két gondolattal indítot
ta el á tanév munkáját: ,A  gazdaság 
válságból kilábalni csak művelt főkkel 
lehet”, és a szakközépiskolára tekintve 
mondotta: íyA beteg ember mellett meg 
kell és meg lehet állni. ” Az iskolának 
nagy jövője lehet egyházunkban. Több 
mint húsz szeretetintézményünk nyi
tott karokkal várja a szakképzett 
egészségügyieket és erre már a beis
kolázásnál gondolni kell. Az egész or
szág területéről fogadnak jelentkező
ket. Csak örülhetünk annak, hogy itt 
az evangélium szellemében készülhet
nek fel fiataljaink az egyházi egészség- 
ügyi-szeretetszolgálati hivatásra.

Az egykori soproni teológusnak 
öröm volt látni a templom előtti te
ret betöltő diáksereget, úgy mint ré
gen. Négy intézményünkben ezernél 
több fiatal készül az életre a klasszi
kus mondás szerint: „nem az iskolá
nak, az életnek tanulunk!”

Tóth-Szöllős Mihály

A soproni tanévnyitó  isten tisz te le tre  gyülekeznek a 
d iákok

E sk ü t tesz az iskola új igazgatója, R a jn a i Károly, és 
Solym ár M ónika h itok ta tó  be ik ta tása

Eötvös József E vangélikus G im názium  és Egészségügyi 
Szakközépiskola

H unyadi Já n o s  E vangélikus Á ltalános Iskola
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f f l  i f e  GYERMEKEKNEK g  A

BESZELJÜNK A FÉLELEMRŐL...
Mindnyájan ismerjük ezt a szót, már egészen kicsi 

gyermekkorunk óta. Nagyon sok példát tudna min
den gyerek, felnőtt mondani arra, hogy mikor, mitől 
félt. A félelem egy nagyon valóságos érzés az életünk
ben. Legtöbbször az ismeretlen, ijesztő, idegen dol
goktól, eseményektől félünk, de biztosan tudnátok 
példát mondani arra is, hogy sokan büszkén vallják, 
ők bizony semmitől sem félnek! Te melyik táborhoz 
tartozol? A Biblia is beszél a félelemről, de arról is, 
hogy mit kell tennünk, hogy ne féljünk! Az Ószövet
ség tele van izgalmas, érdekes történetekkel, ahol na
gyon gyakran kiderül, milyen elveszett az ember Isten 
nélkül.

Biztosan ismeritek Jónás történetét. Hát igen, eb
ben a történetben olyan drámai eseményekről olvas
hatunk, ami után nem csodálhatjuk, hogy a félelem 
lesz úrrá az embereken. Legalább négy esemény kap
csolódik alapvetően a félelemhez. A hajó, amelyikre 
Jónás felszáll, óriási viharba kerül, a hajósok már at
tól tartanak, hogy elsüllyednek. Félelmükben istene
ikhez imádkoznak, holmikat dobnak a vízbe, mindent 
elkövetnek, hogy megmeneküljenek, de nem javul a 
helyzetük. A kapitány az alvó Jónást is felszólítja, 
imádkozzon ő is az istenéhez. Bajban minden ember
től elvárják, hogy megtegyen mindent embertársaiért.. 
A  hajósok Jónást kezdik faggatni. Ki ő? Mi a foglal
kozása? így derül ki, hogy engedetlensége okozta a 
veszedelmet. Amikor megtudják a hajósok, hogy a 
próféta az Úr elől menekül, ismét félni kezdenek, és 
szemrehányást tesznek Jónásnak. Helytelenítik azt, 
hogy Isten ellen lázad. Jónás kérését először nem 
akarják végrehajtani, de végül mégiscsak a tengerbe 
dobják őt.

A vihar ekkor azonnal meg is szűnik, megmenekül
nek. _ rur*.*»rs-i

Mi történt az engedetlen prófétával ezek után?
Nem leli halálát a hullámok között, Isten máskép

pen rendelkezik felőle. Megmenti őt, egy nagy hal 
gyomrába kerül. Ez egy igen félelmetes helyzet, de 
Jónás számára a félelem helyett az Úr felé fordulás a 
legfontosabb. A halálos veszedelemben csak egyetlen 
lehetséges dolgot tesz, három nap, három éjjel imád
kozik az Úrhoz, így Isten rendelése szerint ismét a 
szárazföldre kerül. Ez alatt a három nap alatt értette 
meg, hogy Isten elől nem rejtőzhet el, vállalnia kell a 
prófétai szolgálatot. Ezek után Isten igéjére hallgatva, 
Ninivébe megy, ahol kihirdeti a város lakosainak, 
hogy bűneik miatt 40 nap múlva elpusztul a város!

Félelem fogta el Ninive lakosait, még a királyt is. 
Félelmükben nem menekültek el, nem vádaskodtak, 
nem veszekedtek, hanem az egyetlen dolgot tették,

A síneket egyre vastagabban lepi a rozsda...
A talpfák korhadni kezdenek...
A kövek közt kihajtanak a gyomok... 
Vasútvonal, melyen valaha vonatok döcögtek, 
embereket szállítva egyik faluból a másikba... 
Most használaton kívül, lassan elfelejtve! 
Mire jó -  ha már nem köt össze?
Tüdőm, így járhat az éntőlem 
Tehozzád vivő vonal is, ha hagyom!
Hát figyelj csak!
Imádság indul a második vágányról!
Azonnal!

amit tenniük kellett. Böjtöt hirdettek, zsákruhába öl
töztek, és ami a legfontosabb volt, imádkoztak és na
gyon megbánták a bűneiket. Az őszinte bűnbánat, az 
imádság segített nekik. Isten megbocsátott, nem kel
lett tovább félniük.

Ez a csodálatos történet számunkra nagyon fontos 
üzenetet közvetít, megtanít bennünket arra, mit kell 
tennünk, ha félünk. Nem csak Jónás története tanít 
bennünket arra, mi is az igazi ellenszere a félelemnek. 
Az Úr Jézus is biztat, vigasztal bennünket, bátorít igé
jében, hogy ne féljünk, csak Reá figyeljünk, bízzunk a 
segítségében, ha bajban vagyunk! Ne feledjétek, ha 
szorongatott, félelmetes helyzetben vagytok, csak 
egyetlen dolgot, a legfontosabbat kell tennetek! 
Imádságban Urunknak, Istenünknek kell elmondano
tok, mi az, amitől féltek, mi az, ami szorongat, amire 
nem találtok megoldást. A segítség nem marad el, 
megmenekültök, akárcsak Jónás, vagy a Niniveiek, ha 
őszinte bűnbánattal, reménykedő szívvel fordultok az 
Úrhoz! Próbáljátok ki!

Révészné Tóth Erzsébet

KÖSD ÖSSZE!

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

f i a t a l o k n a k  

Lehet-e m a fiatalon keresztyénül élni? (3.)
Pál apostol Athénban járva, azt 

hirdette az egészen másképpen 
gondolkodó görögöknek, hogy 
számára kézzelfogható az Isten
hit, hiszen mi „őbenne élünk, moz
gunk és vagyunk” (ApCsel 17,28). 
Magától értődő volt Pál apostol 
számára, hogy mi nem is lennénk, 
nem is lehetnénk, nem létezhet
nénk nélküle. Úgy, mint a halak 
sem létezhetnek víz nélkül.

Mint a tanmesében. Egyszer a 
halak arról tanakodtak, hogy vizet 
szeretnének látni. Míg végre az 
egyik azt mondta, hogy ússzanak 
el a tengerbe, s ott találnak egy 
öreg, bölcs halat, az majd megmu
tatja nekik a vizet. El is mentek 
hozzá, de bizony nagy kioktatás
ban volt részük: „Micsoda buta ha
lak vagytok! Nap m int nap a vízben 
éltek és mozogtok. A  vízben szület
tetek és ott is végzitek be az életet. A  
víz kellős közepén éltek, anélkül, 
hogy ezt tudnátok. ” -  így vagyunk 
mi emberek is az Istennel. Isten
ben benne élünk, minden rámu
tat. Az életünk maga is. És mégis, 
egyre azt kérdezzük: van-e Isten? 
Természetes kellene legyen azért, 
hogy hisszük, valljuk: Isten kezé
ből kaptam az életemet. Az Ő te
remtménye vagyok, Ő az én Te
remtőm. Össze nem keverhetően

és szétszakíthatatlanul függök 
össze vele.

Pál apostol Isten-ismerete nem 
áll meg a teremtéshitnél, mert szá
mára Isten Szentháromság. Ezért 
beszél nekünk Jézus Krisztusról, 
aki által Isten üdvösséget szerzett, 
s akit feltámasztott halottaiból. 
Valaki most rögtön megkérdezhe
ti: Miért kell külön még Jézus 
Krisztusba vetett hitünket is meg- 
vallani? Igaz lenne az a vád, hogy 
mi keresztyének nem csak Egy Is
tenben hiszünk? Nem mi magunk 
szolgáltatunk ezzel okot a táma
dásra pl. a mohamedánoknak, 
akik a több-istenség vádjával illet
nek ezért bennünket?

Hogy miért kell Jézusba vetett 
hitünket hangsúlyoznunk, arra 
Bibliánk felel a következő igék
ben: „Miután régen sokszor és sok
féleképpen szólt Isten az atyákhoz a 
próféták által, ezekben a végső idők
ben a Fiú által szólt hozzánk” (Zsid 
1,1-2). „Istent soha senki nem látta: 
az egyszülött Isten, aki az Atya kebe
lén van, az jelentette ki őt." (Jn 
1,18). Jézus Krisztusban tehát az 
Isten teremtő akarata öltött testet 
és ő jelenítette meg, hozta le hoz
zánk és közénk Istent.

Amikor Jézus a visszhang felől 
érdeklődik, amit az embereknél

váltott ki munkájával, s megkérde
zi, hogy kinek tartják őt az embe
rek, roppant érdekes válaszokat 
kap. Egyesek Keresztelő Jánosnak 
tartják, akit lefejeztetett Heródes, 
mások Illésnek, ismét mások Isten 
valamelyik prófétáját látták benne 
megtestesülni. De amikor a tanít
ványoknak szegezte a kérdést: „És 
ti kinek mondotok engem?” -  ak
kor Péter ezt mondta: „ Te vagy a 
Krisztus, az élő Isten Fia!” (Mt 
16,16). Krisztusról nemcsak Péter 
vallott, hanem maga az Atya is: 
„ Te vagy az én szeretett Fiam, ben
ned gyönyörködöm. ” (Lk 3,22). Sőt 
az ördögök is felismerték: „Mi kö
zöd hozzánk, názáreti Jézus? 1U- 
dom, ki vagy, az Isten Szentje!" (Lk 
4,34). Pál apostol pedig úgy tanús
kodik róla, mint a Megfeszítettről 
(IKor 2,2).

Kicsoda Neked Jézus Krisztus? 
-  Tálán úgy érzed, buta kérdés. Hi
szen az előbb olvasottak alapján 
Te is annyi választ tudnál adni. Ő 
döntésre hív, várja a Te válaszodat. 
Lehet, hogy még kételkedsz, inga
dozol, a válasz elől húzódozol, de 
hidd el, szeretete elvégzi benned 
azt a jót, amit elkezdett benned 
keresztséged napján.

Gémes István: 
Hiszek című könyve alapján

T udd  m eg, Jézus: v a la m i szép e t 
a ka rta m  vo ln a  te n n i érted. 
T ü n d ö kö ln i, ahogy k ívá n o d , 
m eg h ó d íta n i a  vilá g o t!

T udd  m e g  Jézus: csa ló d ta m  b enned . 
H id d  el, se m m i értelm e en n ek . 
M eg in g o tt a  ta la j a la tta d , 
é le ted  a  ro m lá sn a k  a d ta d !

É n  le lkesed tem  és lobog tam , 
d e  m o s t itt lá tla k  elhagyo ttan .
I t t  lá tla k  vá lta d o n  k e re sztte l 
É n  m á s ú to n  m en n ék . E ressz e l!

M iért n em  szó lsz?  C sa k n é ze l énrám  -  
kereszted e t vo n szo lva  n ém á n  -  
te  óriási, szó fiá n  árnyék.
Ö rü lnél, h a  é h  is  így já rn é k ?

M iért n em  szó lsz?  C sa k  n é ze l egyre! 
M en n ék  én  ve led  fö l  a  hegyre, 
c sa k  n e  a  G yeh en n á b a  élve, 
c sa k  n é  a  K o p o n yá k  hegyére!

C sa k  tu d n é k -e lfo rd u ln i Tőled, 
elfelejten i, hogy m eg ö ln ek!
C sa k  n e  lá tn á m  fo ly n i a  véred!
N e  lá tn á la k , n e  szere tn élek!

T udom , m it m o n d a sz, véres á rn yék! 
E gy kereszt m in d en k ire  vá r m ég. 
M in d e n k i ta lá lk o z ik  egyszer 
a  m eg feszíte tt S zere te tte l!

N e m  leh e t tég ed  k ikerü ln i, 
n em  le h e t tő led  m en ekü ln i. 
T en élkü led  m in d e n k i árva. -  
M egyek, U ram , a  G o lgo tára !

Sillye Jenő: Napfény-dal 
(részlet)

K ic s o d a  n e k e d  
K r is z tu s ?

A világ legfontosabb kérdése! 
Ezen dől el az örökélet vagy az örök 
kárhozat. Amint vélekedsz Róla, 
amint bánsz vele, azon múlik. Má
sokról nagyon is megvan a vélemé
nyed, de Krisztus felől nem értél még 
rá igazán gondolkozni. Van, aki nem 
törődik vele. „Mi módon menekülhe
tünk meg ha nem törődünk ilyen nagy 
üdvösséggel?” (Zsid 2,3). Nem- kell 
nagy bűnösnek lenned. Élég, ha nem 
törődsz vele és az üdvösséggel, ame
lyet számodra a kereszten szerzett. 
Van, aki nélkülözhetetlennek tartja -  
a mások számára. Isten-félelem nél
kül felborulna a rend, gondolja, 

i Mintha Krisztus társadalmi rendőr 
lenne. Van, aki a legnagyobb ember
nek tartja. Lehetetlen! Isten Fia volt, 
annak mondta magát. Ha nem így 
van, csaló lett volna. Van, aki azt 
mondja, mint Péter: „ Te vagy a Krisz
tus, az élő Isten Fia!” (Jn 6,69). De 
semmit sem ér, ha csak szalmaláng 
módon követed Őt, és aztán megta
gadod a kísértéskor, vagy csak akkor 
követed, ha veszélyben vagy, és utá
na újra elfelejted. Mintha Krisztus 
valami tűzoltókészülék lenne, ame

lyet használat után a szegre akasz
tunk. Ilyen nagyot tévedhet az em
ber! Van, aki példát lát benne és úgy 
akarja követni, de hiába, nincs rá 
erő.

Kicsoda neked Krisztus? Ő meg
váltód akar lenni, aki új életre 
ment ki bűneidből, hogy azután az 
ő ereje elég legyen neked boldog, 
felszabadult, igazi életben a köve
tésre is.

„ Uram, kihez mehetnénk? Örök élet 
beszéde van nálad És mi elhittük és 
megismertük, hogy te vagy a Krisztus, 
az élő Isten Fia” (Jn 6,68-69).

(Evangéliumi beszélő 
képek)

Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre várjuk: 
Bp.-Zuglói Lelkészi Hivatal -1147 Budapest, Lőcsei út 32.

A  H i m n u s z  i h l e t t e  s z ö v ö t t  k á r p i t o k  -  
a  r o m o s  S á n d o r  P a l o t á b a n

R itk á n  fo r d u l elő , h o g y  a  k iá llítá s ra  k e r ü lő  m ü v e k  és a  
k iá llító h e ly isé g  ö ssze fo rrjo n , s z in te  eg ym á sb a  o lv a d jo n , m in t 
a S zö v ö tt H im n u szo k  a  b u d a v á ri S á n d o r-p a lo ta  h a rc o k  
p u sz títo tta , b o m b a  I 
ro b b a n to tta  fa la iv a l.
M ik o r  b e lé p te m  a II . 
vilá g h á b o rú s n y o m o 
k a t ő rz ő  „ p a lo tá b a ” 
m ég  K ö lcsey  H im n u 
sz á n a k  so ra i csen g 
te k  a  fü le m b e : M eg- 
b ű n h ő d te  m á r  e  n ép  
- A  m ú lta t s jö v e n d ő t 
-  a z tá n  h ir te le n  egy '  
b o rza lm a s k é p  tá ru lt 
a  s ze m e m  elé . 1944  
fa g y o s  k a rá c so n y á 
n a k  re tte n e te s  é jsza 
ká ja : é g e tt a  vá r!
B o m b á zá s, fü ls ik e tí
tő  ro b b a n á so k , fe l 
c sa p ó  lá n g o k : B u d a 
v á r ko ro n á ja  lá n g o k 
b a n  á llo tt (id e ig len es  
o tth o n u n k b ó l, a  K o ssu th  té r i h á z  5. e m e le té rő l n é z tü k ) . 
M e n te m  fe lfe lé  a  fa lé p c s ő k k e l k ieg é szíte tt, e g y k o r  fé n y e s  
m á rv á n y lé p c ső k ö n , d e  a ttó l a  fé ls z á z a d  e lő tti k é p tő l n e m  
tu d ta m  S za b a d u ln i. R o m o s fa la k , nyers tég la , ló g ó  e lh a lt ve 
z e té k e k , va sta g  h a jó k ö té l-k a p a szk o d ó  a  lé p c s ő k  m e n té n  -  
k o r lá t h e lye tt. A  fo r d u ló k b a n  g yertyavilág ítá s, m in t a h o g y  a  
g yertya  m is z tik u s  fé n y e  ö v e zte  a  te rm ekb en  a  n y o lc  k iá llító  
m ű v é sz  a lk o tá sa it. N y o lc  m ű vé sza sszo n y  e lg o n d o lk o zta tó , 
egy vers tö r té n e lm i so ra it k é p p é  fo r m á ló  v a llo m á sá t. M in 
d e n  m ű  ö n á lló a n  is  h e ly tá lló  -  b á r a  H im n u sz  s z a k a s z a it 
k ö v e ti - ,  k i- k i sa já t érzéseit, lá to m á sá t v e títi g o n d d a l s z ö v ö tt 
k é p é b e n  a  n é z ő  elé. U g ya n a kko r e ze k  a  v a llo m á so k , n a g y
m é re tű  s z ö v ö tt k é p e k , g o b e lin e k  lá n c sze m k é n t k a p c so ló d 
n a k  ö ssze . R o m o s , é v szá za d o s  fa la k b a  é p íte tt -  k ö lc s ö n k a 

pott -  mai téglák adják a keretét. Mert ez a kiállítás az álla
mi közöny ellenére, vállalatok, magánszemélyek, a jó ügyek 
támogatói, megértői segítségével és a művészek adni akará
sából, hitéből jött létre.

A Pollack Mihály tervezte -  Sándor-palota néven ismert 
-  épület jelentős helyszíne volt a magyar történelem, politi
ka mindennapjainak. A képbe fogalmazott, szövött történe
lemfejezeteinek helyet adó falak sok mindent láttak, sok ti
toknak tudói, ezért is tudnak annyira eggyé válni a szívvel, 
történelem- és művészetszeretettel és nem utolsósorban hit
tel készült művekkel, nyolc művészasszony időtálló alkotá
sával

_ Bármennyire nehéz is volt a romos falak között, gyertya
fénynél feljutni az emeletre, sokkal nehezebb lejutni kilépni 
a hideg termekből, mert ez az együttes, a mai modem tech
nikával készült, történelmünkre utaló képek és az ódon, sok 
vihart látott falak visszatartják a látogatót. Van mondaniva
lójuk együtt és külön-külön. H a u ser  Beáta ,  Hegyi  
Ibolya,  Kecskés  
Ágnes,  Nagy  
Judi t ,  Pápai  
Lív ia ,  Péreli  
Z suzsa ,  Polgár 
Rózsa,  Sol t i  
Gizel la  művészi 
munkája itt és így ér
vényesül igazán! A 

-teret Janáky I s t 
ván építész tervezte 
meg a kiállítást 
Jerger  Kr is z t i 
na rendezte. A  ren
dezőt dicséri a tágas 
elhelyezés: egy terem
ben két-három több 
négyzetméteres gobe
lin kap helyet Na
gyok a képek, sok

gondolatot fejeznek ki -  egyiktől a másikig menve is van idő 
a témák feldolgozására, megértésére, mert ezek a művészi 
munkák legalább annyira elgondolkoztatnak, mint gyönyör
ködtetnek

Több művésznél jelentős szerepet kap a térkép, a Kárpát
medence hegyei, vizei, az országokat összekötő folyók és 
hegyláncok Erről beszélgettünk Polgár  R ó z s á va l ,  el
tűnődve a képek előtt. A z ő ünnepi gobelinjén egy oltárt vá
zolt fel antependiummal. Az oltárterítőn, a dúsan redőzött 
drapérián a magyar térkép, s az ország legjellegzetesebb geo
gráfiai jelei, két nagy fofyónk, a Duna és a Tisza láthatók 
lyA  művésznő oltára, bár egy szakrális oltár, mégis azokat a 
szabadon álló nagyméretű, nemesarányú oltárokat idézi, 
amelyek a szabad ég alatt, ligetekben, bérceken állottak Ezt 
az érzést a gobelinen látható motívum környezete, az oltárt 
körülölelő táj is erősíti -  tágasságot, távlatot, hatámélküli- 
séget éreztetve”-  írja munkájáról Jóry Ju d i t ,  a katalógus 
szerkesztője. A z oltár körül, a különböző pontokon, egymás
tól távol álló (élő) emberekkel a közelség a közösség fontos
ságára szeretné a figyelmet felhívni: távol vagyunk egymás
tól, de egymásra vagyunk utalva, minden ember része a kör
nyezetének -  mondja Polgár  Rózsa.  Szövött munkájá
nak alapgondolatáról, az ezerféle színnel is megerősített 
szimbólumok jelentőségéről, a térkép vízhálózatát az embe
ri testet behálózó erekhez hasonlítva, a minden fölé emelke
dő kereszt motívumáról, a kép felső sarkában ábrázolt nyi
tott kiskapuról, melyen át nemcsak a múltba vagy a jövőbe, 
de önmagunkba, önmagunk megismerésébe is vezethet út -  
olyan művészi tudattal beszélt, magyarázott, hogy munkája 
külön tanulmányt kíván (a szép katalóguson túl, ez minden 
műre vonatkozhat). A z 1993-ban rendezett kiállításán is
mertem meg igazán művészetét, ötlet- és gondolati gazdag
ságát, most hitét és magyarságát.

Nyolc müvészasszony, nyolc góbelinmüvész nem kapott 
helyet fényes nagy kiállítóteremben? Hála Istennek! Mél
tóbb helyet aligha találhattak volna, mint a magyar nép zi
vataros századaiban sok vihart megélt -  ma is feléledésre 
váró -  falak között. K i e m e l k e d i k  a M C  jeg yé ben  
r e n d e z e t t  k i á l l í t á s o k  közül .  Csak kell hozzá is
merni a Himnuszt és tudni, honnan való a művész képbe 
szövött sora:

SZÁND MEG ISTEN A MAGYART!
Schelken Pálma

E v a n g é l iu m  S z ín h á z
BM DUNA PALOTA, Budapest V, Zrínyi u. 5. 
a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület 

a Magyarországi Evangélikus Egyház, Református Egyb; 
és a Magyarok Világszövetsége védnöksége alatt 

őszi felújító előadás-sorozatot tart 
1996. október 26-tól december 1-jéig 

minden szombat-vasárnap 16" órakor 
október 26-27.
Kovách Aladár:

Téli Zsoltár
drámai játék 3 felvonásban 

Szereplők:
Pieter van der Maet BITSKEY TIBOR Jászai-díjas érd. r 
Aletta FORGÁCS SZILVIA
Apáczai Csere János O. SZABÓ ISTVÁN Jászai-díjas
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HÜROS ANNA MARIA (díszlet, jelmez) 
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Kiegészítés
Az Evangélikus Élet szeptember 15-i számában köze 

©fan szólalt meg a keresztyénség a magyar festészetben’ 
“ jelenése után kedves és teljesen jogos kritikát kanta 

Értékes, emktésre méltó oltárképeink felsorolásába 
radt fáson templomunk oltárképe.
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Aklanné Ball
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21. A pesthidegkúti evangélikus templom

Története
A pesthidegkúti evangélikus 

yülekezet az óbudai anyaegyház- 
;özséghez tartozó szórványból- 
935-ben lett annak fiókegyházá- 
,á. 1945-től közvetlenül a buda- 
jesti egyházmegye, majd 1951. ok- 
óber 19-én Dezséry László püspök 
•endelkezésére a szeretetotthon- 
íal együtt (melytől a 60-as évek
en  vált el) a Budahegyvidéki egy- 
lázközség ffliája lett. A híveket 
1 9 3 0 -tól a Fébé Evangélikus Dia
konissza Egyesület igazgató lelké
sze, Zulauf Henrik gondozta.

A templom alapkőletételét 
1941. október 5-én ünnepelték, a 
Bányakerület részéről Raffay Sán
dor püspök és dr. Pesthy Pál bá
nyakerületi felügyelő részvételé
vel, Kemény Lajos esperes szolgá
latával. Istentiszteleteiket 1944 
liúsvétjáig havonta kétszer a még 
1929-ben megvásárolt s átalakított 
Márványmenyasszonyhoz vendéglő 
helyiségében tartották (kezdetben 
sz volt a gyülekezeti terem, ebédlő 
ás templom is), utána a templom 
alagsorában.

1948. december 4-én a Fébé, 
bogy gondozottait mentse, „vagyo
ni átruházással” minden tulajdo
nát az Evangélikus Egyetemes Egy
házmik. adta, azzal a feltétellel, 
hogy azt csak az eredeti céljának 
megfelelően használhatják. 1952- 
ben Sztehlo Gábor a II. világhábo
rú „gyermekmentő lelkésze” lett a 
szeretetotthon és a fogyatékos 
gyermekek otthonának igazgatója.

A Fébé erőszakos feloszlatása 
után (1951. december 10.) annak 
utódaként a templomépítést a 
pesthidegkúti fQia a Budahegy
vidéki gyülekezettel együtt fejezte 
be, Danhauser László és Ruttkai 
Elemér szervezésében. A  kicsiny 
gyülekezet az Öregotthon, a Gyer
mekotthon és a környék családjai
nak tagjaiból áll. A templomot 
1955. június 19-én Vető Lajos püs
pök szentelte fel.

A  90-es években az 1953-ban a 
II. kerületi Thnács által államosí
tott teljes épületkomplexumot te
rületeivel együtt az Országos Egy
ház kapta vissza. Az újraszervező
dött Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület félbehagyott anyaházi 
épületét 1991-ben fejezte Be a Sze
retetotthon, Csizmazia Sándor 
igazgatása alatt: ebből lett az idő
sek otthona. Ekkor vette fel az 
egész intézmény a Sarepta Evangé

likus Szeretetotthon nevet. Erőfor
rása a hite, hogy „aki a sareptai őz- 
ve%y hsztjét-olaját nem engedte ki- 
togyni, hordozza az Otthonok la
kóinak testi-lelki gondját ezután 
is...”

Ma (1996) a volt államosított 
telkek és épületek ismét a Fébé és 
egyéb evangélikus egyházi szervek 
tulajdonában vannak, s a régi-új 
gyülekezet ez évben missziós gyüle
kezetté válik.

Leírása
Az épületet Sándy Gyula, leg

több (különösen Pest környéki) 
evangélikus templomunk építésze 
tervezte. Keleti szárnyát a FEBÉ, a 
nyugatit 1991-ben a templom mai 
kétlépcsős feljáratával együtt a 
Szeretetotthon építtette. Középen 
helyezkedik el a téglalap alapú 
templom. Tornya nem épült fel.

Oltárterét két lépcsőfok veszi

körül. Dr. Radvánszky Albert 
ajándéka az oltár és rajta a hatal
mas fakereszt, melyre a fölötte 
levő színes ablakon át árad be a 
fény.

A karzaton harmónium. A fala
kon körbe és az oltár két oldalán 
id. Holl Ferenc lakatosmester szép 
kovácsoltvas gyertyatartói keresz
tyén szimbólumokat hordoznak. 
Négy másolatukat a karzat alatt a 
90-es évek elején Batta Imre 
díszműkovács mester készítette a 
pesthidegkúti gyülekezet részére.

Az udvaron áll a Szeretetott
hontól kapott harangláb. Harang
ja, melyet 1995. október 15-én ava
tott fel Bálint László esperes, az 
Ózdi Evangélikus Egyházközség
ből, Somsály bányatelep lebontott 
templomából került ide, a sekres
tyében beállított négy ajtóval 
együtt.

Kovács1 Mária

Séta bölcsőhelyünk körül
A gödöllői evangélikus gyülekezet 

szokásos augusztusi kirándulásán 
idén Ópusztaszerre vezetett az út. 
Rozsnyó, Besztercebánya, Zólyom, 
Siófok, Sárospatak után nem volt vé
letlen az idei választás, hiszen a mil- 
lecentenáriumi megemlékezésekhez 
is kívántunk kapcsolódni ezzel az 
eseménnyel.

A gödöllőiek mellett veresegyházi, 
isaszegi, erdőkertesi testvérek is a 
résztvevők között voltak, s karonülő 
kisgyerek és nyolcvanéves idős néni 
is volt a meghitt útitársaságban. Út
közben a lelkész felesége tartott reg
geli áhítatot az Útmutató aznapi igéi 
alapján.

Jó volt látni a Történelmi Emlék
park óriási forgalmát.. Előzetes beje
lentkezés nélkül nem lehet ide bejut
ni. A gyülekezet lelkésze, Blázy Ár
pád már májusban lekötötte azt a 
húszperces időt, amikor az Emlék
park fénypontjának számító Feszty- 
körképet megnézhettük. Ez a műal
kotás versenyre kel bármely mai -  
érzékeinket eltompító, értelmünket 
fogvatartó -  médiával, s megszólít 
minkét: Mért VéreCke' Hír'éS' útján 
együtt jövünk mi is a drága régiekkel. 
A hajrázd vad, bozoíitós férfiak' kö
zött? Vagy egy négyökrös szekéren? 
Vagy épp a Hetumogerok valamelyi
kével tálálkozik pillantásunk? Nem, 
már lobog, ropog az áldozati máglya, 
kövér, hibátlan harci lovat vezetnek 
a tűzhalom felé. Együtt győzünk a 
honfoglalókkal, de nem járunk 
örömittas diadaltáncot, mert a meg
hódoltak kínja is meggyötör bennün
ket. Látta már valaki saját szemeivel 
Kárpát szent bérceit? Ráismer. De 
ha éppen a sűrű Bakonyerdőt, a köd
ellő Mátrát vagy bármely más vidé
künket látta, és bárhol van honja e 
hazában, otthonosan érezheti magát. 
Magyar táj ez, magyar ecsettel. Ez az

otthonosság vonzerejének egyik tit
ka, s Feszty földijei, akik modellül 
szolgáltak, az ógyallai atyafiak arcai 
sem idegen arcok. S kilépve a nyájas, 
szép zöld hegyormok, lobogós hadi- 
kopják közül az alföldi szép nagy ró- 
naságra, jobban észrevesszük, hogy 
születésünk helyén járunk. Mi ma
gyar? Mi a magyar? Honnan jön, s 
hova megy ez élet? Erről beszél itt 
minden az Emlékparkban. A régi, ős 
sűrűből ittrekedt hatalmas fatörzs (- 
belőle nőttünk, mint fatörzsből 
gyönge ága), a nomád idők térszer
kezetét őrző modem jurták, amelyek 
egy környezetbarát, gyakorlatias épí
tészet lehetőségére is utalnak. A ha
lastó, a halászélet kellékeivel s a 
skanzen nagyon is élő. világa. Tanya, 
falu, mezőváros fér meg itt egy gyé
kényen; az ősi mesterségek s a tisztes 
ipar. Szeged Alsó-tanya, Csongrád, 
Szentes, Makó emlékei a kerek ég 
alatt. Megmarad különböző karakte
rük, de ugyanaz a magyarság van 
minden látvány, minden fölébredt 
gondolat alján. Nem próbálom felso
rolni a kiállítások, programlehetősé

g e k  sokaságát, a sok: jót és szépet, 
amely itt pazar fénnyel csillog.

Ez a hely el.'Elő'hely. Becsüljük' 
meg megálmodóikat, megalkotói
kat, mert valahol az irántunk: szegé
nyek, árvák, magyarok iránt érzett 
nagy-nagy szeretet vezethette őket. 
Bárki, áld eljön ide húsz percre, két 
órára, fél napra, vagy szállást kivéve 
hosszabb időre, rátalál a maga fel
üdülésére, szellemi táplálékára, s 
emlékeztetés által ébresztgetve tá
vozik.

2Pt 1,13. Mi is ezzel az élménnyel 
gazdagodva tértünk haza. Ajánljuk 
másoknak is, minden magyarnak, lá
togasson el oda.

Heltai Bálint 
gimnáziumi tanár

KAPOSVÁR -  ÚJ GYÜLEKEZETI KÖZPONT

/ f
Evangélikus Elet 1996. október 6.

Nyolcvanéves a gyülekezet. Év
tizedek óta készültek arra, hogy a 
nagyon szép templomuk mellé 
egyéb gyülekezeti alkalmakra, 
gyermek- és ifjúsági munka végzé
sére alkalmas helyük legyen. Saj
nos, a telek, melyre a templom és 
a lelkészlakás épült, nem túlságo
san nagy, a beépítési feltételek

sem engedtek meg különösebb 
megoldást, maradt tehát az -  amit 
meg is valósítottak - ,  hogy a meg
lévő lakásból alakítanak ki gyüle
kezeti házat és mögötte „fölfelé” 
építkeznek, vagyis emeletes lakás
részt alakítanak ki. Merész vállal

kozás volt -  Szemerei János lelkész 
szavai szerint is. A  gyülekezet lé- 
lekszáma nem túlságosan nagy. 
Van azért szépszámú gyermekse
reg és fiatalok is vonzódnak a gyü
lekezethez. Fontos szempont, 
hogy a Pedagógiai Főiskolán töb
ben készülnek az evangélikus hit
oktatói—hittantanári szakon jöven

dő szolgálatukra. Mindenképpen 
szükség volt egy gyülekezeti ház 
megoldásra, hogy legyen otthona a 
gyülekezet minden rétegének.

Augusztus 25-én a régi álom 
megvalósulását láthattuk, amikor 
is nagy gyülekezet részvételével

megtörtént a házszentelés és bir
tokba vette a gyülekezet és a lel
készcsalád is új otthonát.

Az ünnepi istentiszteletre a gyü
lekezetbe érkezett az egyházkerü
let püspöke, D. dr. Harmati Béla, 
aki Smidéliusz Zoltán esperes és 
Szemerei János lelkész segítésével 
megtartotta az istentiszteletet és 
felszentelte az épületegyüttest.

A 127. zsoltár 1. verse alapján 
prédikált a püspök. Isten színe 
előtt állva ez a zsoltár »felveti ne
künk a tulajdon kérdését. Isten 
megszégyenítette reménységün
ket, de most a tulajdon újabb kér
dés elé állít: tovább fejlődhet-e a 
gyülekezet?

Két dologra hív fel a zsoltár: 
építeni és őrizni! Az építés meg
történt, hogyan őrizhetjük meg? 
Használni kell! Ez az épület min
denkinek szolgálni akar. A gyüle
kezeti központ erre való: Emeljé
tek fel fejeteket! Közelebb Isten
hez és közelebb egymáshoz! Er
kölcsi, szellemi és spirituális vona
lon is legalább a „létminimumot” 
elérni, de lehet többet is.

A lelkész beszámolójából ki
tűnt, hogy a valamivel több, mint 9 
millió forintból 3,5 milliót teljesí
tett a gyülekezet. Ehhez járult köz
egyházi segítség és külföldit is vár
nak. (Megjegyeztem: Volt egy gyü
lekezeti tag, aki egymaga 36 ezer 
forintot adott.)

Számos köszöntés hangzott el, 
akik valamennyien az épület funk
ciójáról szóltak. Smidéliusz Zoltán 
esperes szerint szép körülmények 
között lehet gyülekezetét építeni. 
Legyen családias ez a gyülekezet. 
Frenkl Róbert országos felügyelő 
kívánta, hogy a ház töltse be hiva
tását abban, hogy minőségileg ja
vul az egyházi szolgálat és járuljon 
hozzá a helyi társadalom megúju
lásához, mert ez hozhatja meg az 
ország megújulását is. Dr. Szabó 
Lajos professzor is részt vett az 
ünnepi alkalmon és örömét fejez
te ki, hogy amit elméletben taní
tanak, az itt gyakorlattá lehet. Kü
lönösen azért, mert hitoktatókép
zés is folyik itt Kaposváron. Kö
szöntött még dr. Péter Pál kanonok 
és Tisza Attila baptista lelkipász
tor, majd a sort Nagybocskai Ta
más egyházmegyei felügyelő zár
ta, aki azt kívánta, hogy a meg
növekedett alkalmak vonzzanak 
megnövekedett számú munkatár
sat is.

A felszentelés szertartása az is
tentisztelet után a bejárat előtt 
történt, majd a gyülekezet bejárta 
az új épületet. A szép gyülekezeti 
központtal az egyházmegye is gya
rapodott, mert most már a Dél- 
Dunántúlon van egy olyan összejö- 
veteli lehetőség, ahol időnként 
konferenciákat tudnak tartani fia
taloknak, presbitereknek, a gyüle
kezetek minden rétegének. Le
gyen Isten áldása rajta!

tszm

TAKACS JÁNOS hódmezővásárhelyi 
lelkészt köszöntjük

Október 3-án töltötte be 85. évét lelkésztestvérünk. Bonyhádon 
született, az evangélikus gimnáziumban érettségizett és á soproni 
Hittudományi Karon végezte tanulmányait. Kapi Béla püspök a 
székesfehérvári templomban avatta lelkésszé 1934-ben, majd Kör
mendre helyezte segédlelkészként. További állomásai voltak: 
Pestszentlőrincen, Budapest-Kelenföldön segédlelkész, Tótkomló
son vallástanár volt. 1941-ben választották meg Hódmezővásárhe
lyen lelkésznek, ahol mai napig is aktívan szolgál. 1982 óta Makó 
gyülekezetét is gondozza.

Ismeretes egyházi irodalmi munkássága is. Több Luther-művet 
fordított le és adott ki. Egyik legidősebb lelkésztársként szolgál 
most is. Kívánunk neki jó egészséget és szolgálatához a Lélek ere
jét.

VÉRTANÚK EMLÉKEZETE

Az aradi tizenhárom
Vértanúk. A  hitükért életüket áldozók. A  halállal 

szembenézők. A  hazáért meghatók.
H ol van a régi fényük? H ol az emlékezetük? Elm os

ta nevüket a közel százötven év vihara? Vagy az utób
bi évtizedek nem zeti érzéseket elfojtó akarata?

A z utcák táblái még őrzik a neveiket. Még tanús
kodnak róla, hogy voltak De az arrajárók közül vajon 
hányán tudják ma már, k ik  voltak ők? A  gyerekeink 
közül hányán hallottak róluk az otthonaikban?

K ik voltak az aradi vértanúk? A k ik  nem folytathat
ták egyszeri, megismételhetetlen életüket? A kik  a haza 
szabadságába vetett hitükért vállalták a halált? Piros 
vérük barna földre hullott. Cseppjeit beitta az anya
föld. Elfogadta, m int egy felajánlást. De ma m ár nem  
anyaföld az a hely, ahol az em lékm űvük áll!

Lelkűnkből azonban ne hagyjuk kitörölni őket! 
A  tizenhárom férfit. A k ik  között voltak fiatalok és kö
zépkorúak Arisztokraták és polgárok Származásuk
ra nézve volt köztük magyar, osztrák, német, hazai ör
mény, szerb és horvát. De riiindnyájan egyet akartak: 
a haza szabadságát. Egyet szerettek a nemzetüket. 
Egy zászló alatt harcoltak, melyen egy volt a felirat: 
„Istennel, a hazáért és a szabadságért!”

M eghaltak K i golyó általi halállal. Ki a bitófán. 
Vállalták a sorsot. Olyan is volt közöttük, aki önfelál
dozó vértanúságra a m enedéket nyújtó határról tért 
vissza.

Mi, akik itt élünk ebben a hazában, ne feledjük 
őket! M indennapi harcaink közepette, pénzért, meg
élhetésért, tenyérért folytatott, zaklatott futásaink 
perceiben, gondoljunk rájuk! Legalább ma, október

6-án. Életünk, létünk, megmaradásunk zálogai ők! A  
rájuk való emlékezés m inket éltet tovább. M inket 
gazdagít. És az utódainkat, akiknek m i adunk gyö
kereket. Mélyen betáplálva hazaszeretetüket a m úl
tunkba.

Ezzel biztosítjuk nekik a szabadságot. És lelkűknek 
a szabadság igényét! Hogy ne váljanak soha szolga
néppé!

A  szabadság nagy dolog. É lni benne jó !
A  nagy amerikai költő  írja róla: „...nem olyan fá

ból faragták azt, hogy megfojthatná egy-két ku
darc, vagy akárhány kudarc is, 

vagy a nép közönye vagy hálátlansága vagy bár
miféle hűtlenség...”

Vigyázzunk! Figyelmeztet a költő:
„Ha a szabadság távozik valahonnan, nem elsőül 

távozik, nem is
másodikul, nem is harmadikul, 
megvárja, míg mindenki más elmegy, s ő lesz az 

utolsó.
Csak ha már emléke is elillant a hősöknek és 

mártíroknak,
ha már a férfiak és nők élete-lelke mindenestül 

eltűnt a föld valamely pontjáról, 
csak akkor távozik a szabadság vagy a szabadság 

eszméje onnan...”
(Walt Whitman: Egy elbukott európai 
forradalmárnak. Kardos László fordí
tása)

Lenhardtné Bertalan Emma

,;Őszi napnak mosolygása,
Őszirózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott -  hősi áron -  
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom.”

(Ady Endre: Október 6. -  részlet -) 

*
És Magyarország újra csendes,
Nem kelti zaj, nem nyonya had,
A fecske újra bátran repdes 
S megszáll ahonnan elriadt;
A holtakat mind eltemették,

Az élő hallgat biztosan,
Kit elfogtak, börtönbe tették,
Egy szóval: rend és béke van.
Csak a szív zqjg és fel-feltámad 
A le nem győzött, s hosszú bánat,
(...)

(Gyulai Pál: Forradalom után -  részlet -)

Sáfár vagy sófár?
Egy betű, és micsoda különbség! Igaz, a „sáfár” szó ismerő

sebb; olyasvalakit jelent, akinek gazdasági, pénzügyi, gondnoki 
megbízása van, és elszámolással tartozik feljebbvalójának. 
A „sófár” kevésbé ismert, ez annak a kosszarvból készült kürt
nek a héber neve, amelyet a régi Izraelben ünnepi, istentiszteleti 
alkalmakkor (3Móz 25,9), királyok trónralépési ünnepélyén 
(lKir 1,34) vagy pl. Jerikó elfoglaláskor (Józs 6,4) használtak. 
A zsidó gyülekezetekben ünnepi istentiszteletek alkalmával 
mindmáig,.megfújják a sófárt”, jelezve az ünnep, vagy ünnepély 
kezdetét. így történt ez most szeptember 5-én a Dohány utcai 
zsinagóga újjáavatásának ünnepén. Lapunk is beszámolt erről 
legutóbbi simában. De az egyik kép felirata szerint a „sáfárt 
fújták meg”, ami a pesti szólás szerint azt jelentené, hogy ellop
ták a templomgondnokot. Megnyugtatásul közöljük: nem ez 
történt, hanem csak egy betűt rosszul nyomtattak. M.

„Az Úr az én pásztorom”
A Révfülöpi Evangélikus Gyülekezet június 9-én meg

tartott közgyűlésén egyhangúlag tiszteletbeli felügyelőjé
nek választotta dr. Galli István budapesti ügyvédet, Egy
házunk országos ügyészét, aki egyben a most ülésező Zsi
nat nem lelkészi elnökhelyettese. A megválasztott tiszte
letbeli felügyelő beiktatására július 14-én került sor ün
nepi istentiszteleten.

Az iktató igehirdetésben a gyülekezet lelkésze Mt 
20,25-28 alapján Krisztusra mutatott, aki példát adott va
lamennyiünknek, hogy mi is hozzá hasonlóan cseleked
jünk életünk odaáldozásával és szétosztogatásával -  kö
vessük Őt a szolgáló szeretet útján. Aki ezt az életet éli, 
az sok terhet vállal ugyan magára, de mégis megtapasz
talja, hogy ez az út az örömteli élet forrása.

Az iktatás után köszöntő szavakat mondott Kiss Attila 
egyházmegyei felügyelő és Piri József gyülekezeti felügye
lő. A gyülekezet részéről még Borovszky Jánosné és Pus
kás Istvánná gyülekezeti elöljárók köszöntötték megha
tott szavakkal és virágcsokorral a megválasztott tisztelet
beli felügyelőt. A gyülekezet lelkésze ezt követően külön 
is megköszönte dr. Galli Istvánnak a gyülekezeti életben 
való aktív részvételét, és hogy eddig is igyekezett sokat 
tenni a mindennapi gondok megoldásában csakúgy, mint 
a templom renoválásában.

Végezetül a megválasztott tiszteletbeli felügyelő kö
szönte meg a gyülekezet bizalmát, és az Egyház Ura és a 
gyülekezet iránti szeretete jeléül átadta ajándékát, az úr
vacsorái patenát és kelyhet. Az ajándékozó a patenára a 
címként idézett zsoltár-verset vésette. Ezzel kapcsolat
ban elmondta, hogy ez az ige azért olyan kedves számá
ra, mert ez konfirmációs áldó igéje. Meghatottan és hálás 
szavakkal emlékezett meg ezért külön is szeretve tisztelt 
és nagyrabecsült konfirmáló lelkészéről, id. Kendeh 
Györgyről.

Az ünnepi istentisztelet keretében ezt követően a lel
kész megáldotta a kegyszereket, a gyülekezet tagjai a tisz
teletbeli felügyelővel és családtagjaival együtt részesültek 
az Úrvacsora szentségében.

Riczinger József
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— NAPRÓL NAPRA--------- N
Azt a  parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, 
szeresse a testvérét is l j n  4,21

VASÁRNAP Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus 
is befogadott minket az Isten dicsőségére. Rom 15,7 (Mk 
12,28-34: Rőm 14,17-19; Zsolt 65). íme Krisztusban testvér lett 
mindenki, aki hozzá foidult. Isten népének hatalmas feladata 
van, amit, ha közöttük széthúzás, békétlenség, viszály uralkodik, 
nem tud betölteni: egy szívvel és egy szájjal az Istent dicsőíteni. 
Ugyanis minket, akik Isten nélkül éltünk, befogadott az Ő irgal
ma, és új életre szült az Ő kegyelme. Nincs többé zsidó vagy gö
rög, magyar vagy nemzetiségi, hiszen mindannyian Isten által 
befogadott méltatlanok vagyunk, akiknek az Isten dicsőségére 
kell élni.

HÉTFŐ Taníts engem utaidra, hogy igazságod szerint jáijak, 
és teljes szívemmel féljem nevedet. Zsolt 86,11 (2Tim 2,19; E f 
5,15-21; Jer 43,1-13). U tak mindenhol. Meghatározzák az éle
tünket. Összekötik az indulást és a megérkezést, a tervet és a 
végrehajtást, vagy a kudarcot. Az utak nem jók, vagy rosszak, 
az utak „semlegesek”. Az irányok már lehetnek jók és rosszak, 
sőt a szándékok is, amellyel útnak indulunk és járunk azon. 
Azok az utak, amik Isten előtt kedvesek, különleges utak. 
Olyanok, amiken önmagától nem járna soha senki. Olyanok, 
amiken az Isten kegyelméből mégis sokan, ugyan sokszor bot
ladozva, elesve, de mindig újra felegyenesedve haladnak az 
igazi cél felé.

KEDD Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, 
akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. Je r 3,15 
( lP t 5,1-3; IThessz 4,9-12; Jer 44,1-14). Csordaszellem? Szét
húzás? Csavargó birkák? Kicsit bántó, hogy nyájhoz hasonlíta
nak minket. Azonban látva egy nagygyűlés, koncert, drogos 
társaság, elveszett gyerekek képeit, találónak kell éreznünk a 
hasonlatot, és reménykedhetünk abban, hogy az Istennek tet
sző pásztorok valóban odafigyelnek ránk. Jézus, mint a jó 
pásztor, igazi példa -  igen, ilyenre van szükségünk - ,  aki csen
des, halk szavú, Lélekkel teljes, aki hozzáértéssel és okosan 
„terelget minket”.

SZERDA Ha valakinek nincsen bölcsessége, kéijen bölcses
séget Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad min
denkinek. Jak 1,5 (M t 5,23-26; JSir 1,1-11.17-22). Ha valami
hez igazán szükség van alázatra a keresztyén életben, az annak

az elismerése, hogy híján vagyunk bölcsességnek. Nem hiszem, 
hogy Salamon király, mielőtt bölcsességet kért volna Istentől, 
ostobább lett volna, mint bármelyikünk. Azonban ő tudta, 
hogy az Istentől kapott bölcsesség valódi, életet segítő erő, 
amire valóban szüksége van. Nekünk is nélkülözhetetlen az, az 
emberi ésszel fel nem fogható, meg nem ragadható bölcsesség, 
amit az Isten ajándékoz.

CSÜTÖRTÖK Jézus sok em bert meggyógyított, úgyhogy 
akinek valami baja volt, m egrohanta őt. Mk 3,10 (Jak 2,1-8; 
JSir 3,1-33). Pillanatkép Jézus és az emberek viszonyáról. Jé
zus sok embert gyógyít, az emberek pedig m egrohanják ő t .  
Határozottan negatív érzést kelt bennünk ez a megrohanás. 
Önzés, pillanatnyi lelkesedés, múló rajongás. Mégis azt hi
szem, tanulnunk kellene tőlük, nem az előbb felsorolt rosszat, 
hanem azt, hogy ha felismerjük Jézusban azt, aki segíthet ne
künk, mindent félretéve rohanjuk meg őt. M inden erőnkkel 
törekedjünk arra, hogy az ő gyógyító közelében lehessünk, és 
ott meg is maradjunk.

PÉNTEK Pál írja; a mi alkalmasságunk Istentől van. 2K or| 
3,5 (Mt 22,34-46; JSir 3,34-44,53-59). Az em ber egyedül sem
mire nem jutna. Keresi az Istent, azonban rossz ú ton jár, még 
Isten igéjét is elferdíti, magához hajlítja, önerejéből Isten 
evangéliumából is törvényt gyárt. Isten Szentlelke tesz minket 
minden visszahúzó erő ellenére az evangélium követeivé, az új 
szövetség szolgáivá. Az Isten Lelkének nem számít, mik vol
tunk korábban, 0  mindent megújít, élővé, gazdagítóvá tesz, 
hogy általa mindannyian az evangélium, Isten öröm hírének 
szolgáivá legyünk, nem a saját erőnkből vagy akaratunkból, 
hanem az Ő szándéka szerint.

SZOMBAT Vátjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy 
Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjele
nését. Tit 2,13 (Jak 2,8-13; JSir 5,1-5.16-22). A  kezdő autóve
zetőknek szokták mondatni az oktatók, hogy bár figyeljenek 
alaposan maguk elé, közvetlenül az útra is, ha egyenesen akar
nak menni, akkor messze előre tekintsenek. A  keresztyén em
bernek hasonló a feladata. Itt kell élni a világban, figyelni a 
környezetére, de ha egyenesen akarnak haladni az Úton, ak
kor messze előre kell nézniük, várva Jézus Krisztus dicsőségé
nek megjelenését. Ez ugyanis az az erőforrás, amiből mindig 
meríthetünk, ami távlatot és célt ad keresztyén életünknek.

Rihay Szabolcs

H a  m e g sz ó la l a  v é s z c s e n g ő .
R óm  2 ,1 4 -1 5

A mindennapi életben találko
zunk a v é szc se n g ő v e l. Jelzi, ha vala
mi veszély van. Megállt a lift, vala
ki rosszul lett a buszon, rabló kö
veteli a pénzt a postán... Riaszt. 
Közbe kell lépni, talán emberek 
élete van veszélyben. Ilyen riasz
tócsengő van minden ember lelké
ben is, ezt úgy hívjuk: a  le lk iis m e 
re t. Ha valamit teszünk, vagy tenni 
készülünk, figyelmeztet, hogy a 
bűn az ajtó előtt leselkedik...

A lelkiismeret tehát a „lelkiis
meretes” embert visszatartja a 
bűntől. A bűneset előtt .nem volt 
lelkiismeret. Mivel az ember még 
nem evett a jó és rossz tudás fájá
ról, fel sem merült a bűn lehetősé
ge. De azután... Adám lelkiisme
rete megszólalt, és emiatt félt. El
rejtőzködött Isten elől.

A lelkiismeret riasztócsengő. 
Feltárja a bűnt, amit már elkövet
tünk, vagy ami csábít. Önismeretre

vezet. De vigyázzunk! Mert a  le lk i-  
is m e r e t s o h a  n e m  v e z e t e l  Is te n h e z . 
Kétségbeejt bűnös állapotom mi
att és jön a menekülés Isten elől, 
és jön a bűn takargatása.

A finn ébredés elindítójának, 
Ruotsalainen Pálnak életrajzában 
olvassuk, hogy fiatalon megszólalt 
a lelkiismerete, vagyis „felébredt” 
a bűn álmából. Olvasta az igét és 
egyre nyugtalanabb lett. Erezte Is
ten haragját bűnös állapota miatt, 
menekülni akart, még az öngyil
kosság is kísértette... Mikor az 
öreg kovácsmester előtt feltárta 
szívét, az volt a válasz: Egy hiány
zik neked, és ezért nincs és nem is 
lehet békességed. Hiányzik K r is z 
tu s  b e n s ő  is m e r e te . Nem ismered 
még Jézust, aki lehajol a rettegő 
bűnöshöz és felemeli.

Az ébredésben fontos a lelkiis
meret szerepe, de a lelkiismeret 
nem segít rajtunk. Isten igazi arcát,

a bűnösért lehajtó szeretetét nem is- 
meijük meg belőle. Ezt csak egy he
lyen, a golgotái kereszt alatt láthat
juk meg. Ezért a megfeszített Jézust 
kell keresnünk a Bibliában is.

„Ismerd meg magadat” -  ezt 
már a régi görögök is tanították. 
De ennél sokkal fontosabb: ismerd 
meg Jézust! A békesség alapja so
ha nem lehet az úgynevezett „jó 
lelkiismeret”. A  halálos ágyon oly
kor elhangzik: nincs nagy bűnöm, 
nem öltem, nem loptam, jó anya 
voltam, családomnak éltem, fizet
tem az egyházi adót, mindig ott ül
tem a templomban...

De ez hamis út, mert mindez 
nem tudja elnémítani a szívben lé
vő önvádat. Az ítélet közelében 
sokkal szilárdabb védelem kell.

Ha „megszólal a vészcsengő”, a 
döntő kérdés, hogy mit teszel ak
kor. Tudod-e, hogy van hova for
dulnod? Egyetlen hely, ahol a bűn 
vádló terhétől megszabadulhatsz, 
a kereszt, ahol Jézus érted is kiom- 
ló vére tisztára moshat.

Gáncs Aladár

H á la a d á s  V a s a s o n
Nagy öröme volt a maroknyi vasasi 

evangélikusságnak szeptember 7-én. 
Hálaadásra gyűltek össze, mint évek 
óta minden szeptemberben, megem
lékezve az 1938. szeptemberi harang
láb felállításáról, az 1950-es temp
lomalapkő. letételről és az 1963-as 
felszentelésről.

A hálaadásra eljöttek az egyházi lel
készek -  B a lik ó  Z o ltá n , M issu ra  Tibor, 
R eisch  G yörgy é s  Jo h a n n  G yula . Varsá
n y i F erenc betegsége miatt a pécsieket 
S e fc s ik  Z o ltá n  s. lelkész képviselte, és a 
gyülekezetből többen elkísérték. Meg
tisztelte az ünnepséget jelenlétével 
T óth  M ih á fyn é  polgármester is.

Hathónapos bejárásos tanfolyamra 
hirdetünk felvételt.

A tanfolyam 1996. október 12-től 
1997. április 12-ig tart. Az oktatás 
szombati napokon történik ’ a fóti 
Mandák Otthonban. Tantárgyak: har
monium- és orgonajáték, egyházi ének, 
szolfézs, összhangzattan, par
titúraolvasás, valamint kellő számú je
lentkező esetén egyházzene-történet 
és gregorián ének. E tanév végén nyílik 
először mód arra, hogy a záróvizsgán a 
Művelődési Minisztérium által megha
tározott módon az új tantárgyakból is 
vizsgázók államilag is elismert közép
fokú bizonyítványt kapjanak.

A tanfolyam teljes díja 7000 Ft, 
amely magában foglalja az ebédtérítést 
is. A tandíj két részletben is fizethető 
(okt.; jan.).

Várjuk szolgálatra készülő fiataljain
kat, kezdőket és haladókat egyaránt; 
már végzett testvéreinket is hívogatjuk 
továbbképzésre..

A felvételi kérelmet az Evangélikus 
Kántorképző Intézet címére (2151

A gyermekek verssel, énekkel 
szolgáltak, a lelkészek igével. 
„Közeledjetek Istenhez, és Ó kö
zeledni fog hozzátok” (Jak 4,8). 
Ezzel az Igével hívogattunk és er
ről szólt a megrázó erejű igehirde
tés is.

A mindenkori hálaadásra figyel
meztetett az oltáron a nemzetiszí
nű szalaggal összefogott kalászcso
mó és a falu közeli múltjára emlé
keztető csillogó szén.

Istentisztelet és úrvacsoraosztás 
után az ünnepség szeretetvendégség- 
gel fejeződött be.

Korcsmár Istvánná

Fót, Berda József u. 3 .) kérjük küldeni 
1996. október 10-ig. Uj hallgatóinktól 
lelkészi ajánlólevelet, rövid életrajzot 
is kérünk, ami tájékoztat a jelentkező 
eddigi zenei végzettségéről s a gyüle
kezeti életben való részvételéről. A 
tanfolyam megnyitója október 12-én 
fél 11 órakor lesz a Mandák Otthon
ban.

*
Felhívjuk gyülekezeteink vezetőinek 

figyelmét arra, hogy a Kántorképző In
tézet Mandák Otthona a munkaév fo
lyamán igénybe vehető csendesnapok, 
konferenciák, ifjúsági táborok’rende
zésére. Fót és a főváros közelsége mi
att az épület alkalmas a Budapestre lá
togató csoportok elszállásolására is. 
40-45 fő kényelmes elhelyezésére van 
lehetőség, de kisebb csoportokat is sze
retettel fogadunk. Egynapi szállásdíj 
háromszori étkezéssel: 600 Ft.

Jelentkezni lehet Gulyás Erzsébet
nél: 2151 Fót, Berda J. u. 3., tel.: (27) 
358-060.

D . S zeb ik  Im re  püspök 1996. október
13-án, vasárnap, 16 órakor a Buda- 
pest-Keieniöldi templomban avatja 
lelkésszé E n d reffy  G éza végzett teoló
gust.

J a p á n

K e r e s z t y é n  E g y ü t t e s  

K o n c e r t j e  

E g y h á z i  I s k o l á k é r t

A Csillogó Gyöngy 
(Bright Gem) elnevezésű, 

hagyományos japán zenét játszó, 
keresztyén tagokból álló együttes 

október 10-én, este 6 órakor 
koncertet ad 

a Bp. Pozsonyi úti 
református templomban 

(XIII. Pozsonyi út 58.).
A különleges zenei élményt 
é s  egyben látványt nyújtó 

műsorban több, 
ősi japán zenemű 

é s  várhatólag néhány 
magyar egyházi dallam, népdal is 

felcsendül.
E ritka alkalomra 

mindenkit szeretettel hívnak 
é s  várnak a  rendezők. 

Belépődíj helyett 
adományokat 

köszönettel fogadnak, 
amelyek -  a  japán művészek 

kívánsága szerint -  
egyházi iskolák 

céljait szolgálják.

Jelentkezés a téli kántorképző tanfolyamra

A VASÁRNAP IGÉJE
NE NYOMD EL A SZERTETET!
Mk 2,23-3,6

A jó és a rossz cselekvését min
dig bizonyos törvényszerűség moz
gatja. A jót a szív, a rosszát a bűn, 
a vágy motiválja, és érdekes, hogy 
az utóbbi a jó cselekvésébe is ké
pes befészkelődni, hamissá téve 
azt. Ez az- ember ítélőképességét 
könnyen megzavarhatja. így volt 
ez azokkal a szegény gyerekekkel, 
akiket egy ugyancsak szegény szer
zetes gondozott, akit egyszer fel
sőbb utasításra bíborosi köntösbe 
öltöztettek. A gyerekek megret
tentek, mert a törvény szigorú 
képviselőjét látták meg benne, és 
keresték az egyszerű, szakadt csu
hában járó gazdájukat, akitől min
dig szeretetet kaptak. A gyerekek 
megérezték a felsőbbség jónak lát
szó tettét, de hamis volt ez a tett, 
mert meg akarták vonni azt a reá
lis emberi értéket, amely szerette 
őket.

Meg kell tanulnunk, nekünk, az 
embernek az embert méltó helyé
re, értékére emelni (vagy azon el
ismerni) a teremtett világban, az 
adott helyen, adott szituációban, a 
tudatunkban-lelkünkben. Az em
ber emberi értékét mindig „tom
pítja” különböző törvényekkel, 
szabályzatokkal, ezáltal „leértéke
li” eredeti rendeltetését. Ráadásul 
azt gondolja, hogy ez jó s ezzel 
olyan folyamatok sorozatát indítja 
el, melyek képesek gúzsba kötni 
lelki, társadalmi életet egyaránt, 
gondolkodás- és mozgásszabadsá
gával együtt.

Ezt igeszakaszunk is kifejezi. 
„Félelmetes” dolog a törvény, a 
legveszélyesebb oldala a manipu
lálhatósága. Különösen Nehemiás 
óta (Neh 13,17) tapasztalható ez a 
jelenség Izrael életében, napjaink
ban is érezzük ezt a „fertőzöttsé- 
get”. Kétségtelen az összetartó 
ereje, de túlfűtötten már nem Is
ten akaratát fejezi ki, hanem a tör
vényre felügyelőkét. Olyan ez, 
amikor az öreg néni fel akar száll
ni a buszra, de a fejét a sofőr az aj
tóval „összenyomja”. A néni sikí- 
tására a válasz egyszerű: tartani 
kell az előírt menetidőt, a többi 
nem számít. Hol van az ember ér
téke? Egyáltalán hol az egyensúly 
az emberi kapcsolatokban, me
lyekben elismexjük egymást és ki
bontakozhatnánk az egymásért va

ló cselekvésben? Hol van az em
berszeretetünk?

Jézus emberszeretete mutatko
zik meg, amikor az írástudókkal 
vitába bocsátkozik. A teremtés 
céljára, az emberre irányítja a fi
gyelmet. Az intézményesített ha
gyomány alárendelő, agyonlihe
gett módszerei ellen emel szót. 
Mint Emberfia nyilatkozik meg 
(28. vers), ő a szombatnak is ura. 
Nem törvénykritikát, hanem he
lyes értelmezést ad. Maga a szom
bat a parancsolatokkal együtt Is
ten rendje, de nem önmagáért. Ér
telmére és céljára mutat rá Jézus, 
hogy az az ember javáért, szolgála
tára adatott. Az intézményesített 
hagyomány is lehet jó, ha a hagyo
mány törvénye nem „embertipró”, 
hanem lelket, embert felemelő se
gítség.

Azzal, hogy ura a szombatnak 
Jézus, és ezt kijelenti, messiási mi
voltáról tanúskodik. Nem elég 
csak az írástudókkal történő vita, a 
sokaságnak is tudnia kell a történ
tekről. A zsinagógában az előző 
feszültség (25-26. vers) folytatódik 
(3,3-4). Jézus szembesít. Mi fonto
sabb, törvényeskedésünk vaksága, 
vagy hallgatni Jézus szavára? E 
történet szembesítés önmagunk
kal és embertársunkkal. Ki tu
dunk-e lépni a törvény „fogságá
ból”, hogy őt követve, felismerjük 
feladatainkat, és ezeket szabadon 
meg is cselekedjük? Ha igen, ak
kor parancsolata szerint gondol
kodunk és élünk. Mi is életet (lel
ket) menthetünk, emberszereteté- 
ből merítve erőt ehhez a jósághoz.

Jézus nemcsak a zsinagógában 
igazolta emberszeretetét, hanem a 
kereszten is. Ezzel életmentő kül
detését bizonyította. Ebben a 
mentésben bűnbocsánat van, azt 
szeretné, ha meglátnánk a törvény 
hamis kegyességének halálával 
történő legyőzését. Hogy szabad 
jót tenni bármikor, mert nem idő
höz, nem törvényhez kötött, ha
nem az adott körülményhez. 
Ámen.

Halasi László

IMÁDKOZZUNK!
Atyánk, egy parancsolatod van: a 

szeretet. Add, hogy tetszésedre éljünk 
ebben a Krisztus által. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. október 6.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szüas Atti- 
la; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de 
11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6 . <jj 
Zsigmondy Árpád; n., Modori u. 6 . de. fcj 
10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, n ., ö r. 
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé. 
kásmegyer, DL, Víziorgona u. 1. de. 9 
Missura Tibor; Csillaghegy, m., Mátyás Wi
ll. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, m ., Dé. 
val Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, 
IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy La- 
jós; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) (családi) 
Pintér Károly; de. 11. (úrv.) dr. Hafenschej 
Károly; du. 6 . dr. Hafenscher Károly; vn„ 
Városligeti fasor 17. de. fél 10 (családi) 
Mun tag Andomé; de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán; du. 6 . Nagy Zoltán; VÜK, Ü1161 út 24. 
de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 
57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; Vffl., Vtgda p. u. 33. de. fél 10. Fabiny 
Tkmás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; KSbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Tkmás; X., Kerepesi út 69. de.
8 . Tamásy Tkmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8 . (úrv.) Fodor Viktor; de. fél 10 (csa
ládi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Fodor 
Viktor; du. 6 . Schulek Mátyás; XI., Német
völgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XII., 
Tkrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Thkács József; 
de. 11. (úrv.) Thkács József; du. fél 7, 
Kőszeghy Tkmás; XIII., Kassák L. u. 22. de.
10. ifi. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 
43. de. 8 . ifi. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 
32. de. 11. (úrv.) Tkmásy Tkmás; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Tkmásy Tkmás; Pestúj. 
hely, XV, Templom tér de. 10. Rafael József; 
Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagy
templom) (úrv.) de. 10. Veperdi Zoltán; Rá- 
kosszentmihály, XVI., Hősök tere 11 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., Tfessedik tér de. 9. 
(úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVII., 
Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rákoske
resztúr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) 
Kósa László; Rákosliget, XVH., Gózon Gy. u. 
de. 11. (úrv.) Péter Attila; Pestszentlőrinc, 
XVIII., 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, XIX., Hungária út 
37. de. 8 . Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 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. Endreffy Géza

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 18. VASÁRNAPON a liturgi- 
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: 2Jn 4-6: Az igehirdetés 
alapigéje: Mk 2,23-3,6.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán október 7-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz.

október 5., szombat: Missziótörté
net — Ferenczy Zoltán.

október 6., vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  dr. Szabóné Mátray Marianna. 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf.
19.

HAZAI ESEMÉNYEK
Meghívó

A Győri és Börcsi Szeretetház, 
valamint a

Diakonissza Anyaház Baráti 
Körének

Csendesnapját
1996. október 12-én, szombaton 

de. 9 órai kezdettel tartjuk 
a Győri Szeretetházban 

(9025 Győr, Péterfy Sándor u. 5., 
tel.: (96) 320-440), 

melyre Testvérünket szeretettel 
hívjuk, családjával együtt 
A csendesnap szolgálatát 

Madocsai Miklós lelkész végzi. 
A közös ebédre október 8-ig, ked

dig lehet jelentkezni.

A Vallások és Béke Világkonferencia 
1996. évi európai gyűlését 1996. 
október 10-13. között Magyarorszá
gon, Dobogókőn a Manréza Konferen
cia Központban tartja.

A konferencia rendezői hívják a 
„Vallások imádsága a jövőért” nyil
vános imaestre az érdeklődőket. Idő
pont: 1996. október 12., 20 óra. Hely
szín: Deák téri Evangélikus Gimnázium 
díszterme, 1052 Budapest, Sütő u. 1.

TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁS
A Balassagyarmati Lelkészi Hivatal 

és az Esperesi Hivatal új száma; (35) 
301-518.

A Fóti Lelkészi Hivatal száma: (27) 
362-350.

CSENDESNAPOT tart az Evangéli
kusok Közössége az Evangéliumért 
(EKE) Kispesten az evangélikus temp
lomban. Időpont; 1996. október 5. 
szombaton 10-16 óráig. Téma: Marad
jatok énbennem és én is tibennetek! Jn
15,1-8. Szeretettel vátjuk testvérünket.

BIBLIAISKOLAI HÉTVÉGÉT tart 
az EKE okt. 18-20. és okt. 25-27. kö
zött Piliscsabán a Bétel Otthonban fia
talok és felnőttek részére. A két hétvé
ge összefügg, de csak az egyikre is lehet 
jelentkezni a Bétel Belmissziói Otthon 
címén. Részvételi díj 1400,- Ft/hétvé- 
ge. A bibliai látást segítő tanfolyamra 
szeretettel várunk mindenkit.

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet a Christian Witness to Israel

angliai szervezettel együttműködésben 
pályázatot hirdet a John Duncan Ph. D. 
ösztöndíj támogatásának elnyerésére. 
Az ösztöndíj elnyerésére egyetemi fokú 
teológián utolsó éves vagy végzett ma
gyar anyanyelvű személyek pályázhat
nak egy 5000 szavas angol nyelvű esszé 
megírásával a magyarországi zsidó 
misszió történetével kapcsolatos témá
ban. A pályázatokat 1997. január 31-ig 
lehet benyújtani a PMTT-nél (1461 Bu
dapest, Kálvin tér 7. Pf. 150). Elbírálá
sukra 1997 februáijában kerül sor. Ér
deklődni, szakmai segítséget kérni a 
216-2054-es telefonszámon lehet.

„Országos Ökumenikus Egyház
zene-Pedagógiai Konferenciát rendez 
Kecskeméten 1996. november 8-10. 
között egyházi iskolákban és főiskolá
kon működő ének-zene tanárok részé
re a Magyar Egyházzenei Társaság pe
dagógus tagozata és a Kecskeméti Pia
rista Gimnázium. Jelentkezés levélben 
október 10-ig a Magyar Egyházzenei 
Társaság levelezési címén: 1064 Buda
pest, Vörösmarty u. 35. Ezt követően a 
jelentkezők részletes tájékoztatót kap
nak. Részvételi hozzájárulás: 500,- 
Ft/fő.”

A keresztyén célokra való pénzgyűj
tés alapelveiről tart előadást Jacques 
O. B eney, aki az IFES-nek (Nemzetkö
zi Evangéliumi Diákszövetség) volt 30 
évig pénztárosa, 1996. október 8-án, 
kedd este 18.00 órától a PMTI (Protes
táns Missziói Tcuiulmányi Intézet) és a 
KEVE (Keresztyén Vezetők és Üzlet
emberek Társasága) szervezésében. A 
vitaindító bevezetést Tom ka János a 
KEVE elnöke tartja. Különösen lelké
szek és missziói szervezetek vezetői 
számára ajánljuk. Az alkalomra a 
PMTI konferenciatermében kerül sor 
(Budapest IX., Kálvin tér 7. II. eme
let). Érdeklődni lehet a 216-2054-es te
lefonszámon.

Evangélikus óvónők országos talál
kozóját tartjuk 1996. október 18-20- 

Vf 'rPa,otól1- Érkezés pénteken du. 
17 órától a várpalotai evangélikus gyü
lekezeti teremhez (Thud Gy tér 1 ) 
elutazás vasárnap kora délután. Jelent
kezés: Lassú Tamásné óvónőnél: 
Evangélikus Keresztyén Óvoda, 8 1 0 0

3H 204ta’JÓka* U‘10- Telefon: 06 (88)

HALÁLOZÁS
Giczi Ferenc 78 éves korában szep

tember 18-án csendben elhunyt. Tfeme- 
tése, umaelhelyezése gyászistentiszte
let keretében lesz október 8-án fél 12 
órakor a Kelenföldi templomban. Áz 
elhunytban Giczi Ferencné az Északi 
Egyházkerület Püspöki Hivatalának 
dolgozója férjét gyászolja. „A szeretet 
soha el nem múlik” (lKor 13,8).

Apróhirdetés

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbotty án,
Rákóczi út Í19. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522. |

Evangélikus 
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A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
félévre910 Ft, egész évre 1í 
Előfizetési díj külföldön; 
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A drága kegyelem az evangélium, amelyet mindig újra kell 

keresni, ajándék, amelyért imádkozni, ajtó, amelyen

kopogtatni kell.

Drága, mert követésre hív,... drága, mert a bűnt elveti, - 

kegyelem, mert a bűnöst megigazítja. 

Mindenekelőtt azért drága a kegyelem, mert Istennek Fia éle

tébe került, és nekünk nem lehet olcsó, ami Istennek drága.

Bonhoeffer

A TARTALOMBÓL
A PESTSZENTLŐRINCI TEMPLOM

MILLECENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEK 
SZENTANTALFÁN

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK 
PROGRAMJAI

ORSZÁGOS EVANGELIZACIO 
A DEÁK TÉREN

Program
OKT. 19., SZOMBAT 

9.30 Éneklés, gyülekezés
10.00 Kezdő áhítat: Milyen lélek van ben

netek? (Lk 9,51-56) -  dr. Koczor 
Miklós

11.00 Bevezetés a csoportmunkához: Jé
zus a hajléktalan (Lk 9,57-58) -  
Gáncs Péter

12.00 Ebéd (Ev. Gimnáziumban)
13.00 Csoportbeszélgetés
15.00 A  zuglói ifjúság műsora
16.00 Bevezetés a csoportmunkához: Jé

zus a „szívtelen”? (Lk 9,59-61)
16.30 Csoportbeszélgetés
18.00 Esti áhítat: Előre nézz! -  dr. Koczor 

Miklós

OKT. 20., VASÁRNAP
10.00 Úrvacsorái előkészítő -  Verasztó 

János
11.00 Istentisztelet úrvacsoraosztással 

(Lk 10,1-2) -  Zászkaliczky Péter

HALAADÁS A FELÚJÍTOTT SOPRONI ORGONÁÉRT

Oltár ne maradjon zsoltár nélkül!
Régi sajtókövetelmény, hogy a beszámolókban le

gyen valami hírértékű. Ne unalmas egyhangúsággal 
ismétlődjenek a hasonló eseményekről szóló híradá
sok, hanem utaljunk minden alkalommal az egyedül
állóra, a különlegesre.

A soproni orgona felújítása kapcsán nem kell soká
ig keresnünk a kuriózumot. A különleges, a nem min
dennapi méretű ott áll a maga teljes méltóságában, 
lenyűgöző, szinte uralkodó megjelenésével a temp
lom karzatán. Csak fel kell tekinteni rá és engedni 
kell, hogy hangja magával ragadjon -  s nyomban meg
értjük, amire Trajtler Gábor zeneigazgató az ünnepi 
közgyűlésen felhívta a figyelmet: magyar evangélikus 
egyházunk egyetlen igazi „nagyorgonájáról” van szó.

A hangszert 1884. május 25-én szólaltatta meg elő
ször az akkori kántor: Altdörfer Keresztély. Az építő 
pécsi Angster cég 1943-44-ben bővítette az orgonát* 
így nyerte el a hangszer jelenlegi hangképét. Trajtler 
zeneigazgatót személyes emlékek is kötik ehhez a 
hárommanuálos, 52 változatos monumentális orgoná
hoz: Szentgyörgyi (Aminger) Kálmán, a soproni gyüle
kezet fél évszázadon át hűséges orgonista-karigazga- 
tója személyesen mondta el neki, hogy a diszpozíció 
kialakításában és technikai megoldásokban a magyar 
orgonaépítészetben akkor még úttörő elképzelésnek 
számító koncepciót követte. Most látjuk, milyen jó, 
ha igazi szakemberre bízzuk az egyházban a szakmai 
részletkérdések megoldását!

Szeptember 14-én többévi (részleges) hallgatás 
után ismét teljes pompájában szólalt meg a Jáky 
György győri orgonaépítő mester által renovált hang
szer. Az ünnepi délutánon Jankovits Béla Győr- 
Sopron megyei esperes a 103. Zsoltár első két verse 
szerint mutatott rá, hogy egy ilyen nagy munka után 
Isten magasztalásának kell felhangoznia ajkunkon, 
hiszen Általa tartatunk meg, Tőle van mindenünk. Az 
Urat áldani -  nem egyszeri esemény, át kell hatnia 
egész életünket. Ehhez azonban át kell érezni Isten 
jóságát: minden kegyelem! Az orgona feladata nem 
más, mint Isten szolgálata, dicsőítése. Ugyanakkor az 
általa vezetett ének hitbeli közösségbe kapcsol: éne
keink hitvallások és bizonyságtételek is egyben. Isten 
legnagyobb ajándéka Jézus Krisztus -  őérte kell leg
inkább áldanunk Atyánkat. Túrmezei Erzsébet versét 
is idézte az esperes:

OKTÓBER 19-20. ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓ A DEÁK TÉREN

Hogyan?

A felújított orgona
Gálos Ernő felvétele

„Ma sincs új élet, béke, csak nála.
Szóljon az ének! Zengjen a hála!”

Zügn Tamás körmendi esperes mint vendég ige
hirdető, német nyelvű prédikációjában a 150. Zsoltár 
és egy jól ismert énekvers („Allein Gott in der Höh’ 
sei E hr...) alapján elevenítette fel a hangszei},történe
tének néhány jelentősebb epizódját. Ez aí  orgona 
együtt élt, sírt és örült a gyülekezettel az idők folya
mán. Ennek jó példája az első világháború: l9l8-tól 9 
éven keresztül homlokzati sípok nélkül, mint egy arc 
nélküli ember nézett szembe az oltárral és emlékezte
tett a súlyos emberi és nemzeti veszteségeinkre. A 2. 
világháború viharában, amikor Sopront 1944 decem
berében bombazápor temette a romok közé, a temp
lomban egy korszerűen felújított és bővített hangszer 
vezette a gyülekezet szomorú, de reményteljes kará
csonyi énekét. Röviddel a háború után hatezer kitele
pített német ajkú soproni evangélikus távoli imádsá
gát kísérte az itthon maradottak csendes gyülekezete 
és az orgona mintegy négyezer sípja.

Az egykor távolba kényszerítettek németországi 
egyesülete, a „Bad-Wimpfner Kulturverein für Öden
burg und Umgebung” tagjai két autóbusszal érkeztek

az ünnepi istentiszteletre. Vezetőjük, Schindler And
rás megható szavakkal emlékezett a múltra: akkori
ban új és más élet nyűt előttük, gondolatban mégis 
minden vasárnap ebben a templomban voltak, ahol 
keresztelkedtek, konfirmálkodtak, igével és úrvacso
rával éltek. Felejteni lehetetlen, ezért is járultak hoz
zá nagy áldozattal ahhoz a 12 milliós költséghez, ame
lyet a soproniak egyedül nem tudtak volna fedezni.

Jelen volt az ünnepségen a Bad-Wimpfeni Evangé
likus Gyülekezet delegációja Wemer Veyhl felügyelő
vel az élen. Nem maradt el a finn testvérgyülekezet és 
testvérváros, Seinájoki küldöttsége sem. A  Jussi Pelto- 
Piri főlelkész vezette csoport tagjaként érkezett Jakko 
Perttula főkántor szólaltatta meg a felújított hang
szert: Szokolay Sándornak az erdélyi falurombolás al
kalmából írt többtételes orgonaművét adta elő.

A közgyűlésen Kebeley Ferenc soproni felügyelő is
mertette az orgona történetét és a felújítási munkála
tok menetét. A gyülekezet nevében köszönetét fejez
te ki a hazai, a német és finn testvéreknek, akik anya
gi áldozatukkal segítették a soproniakat e jelentős 
munka eredményes elvégzésében. Németül köszön
tötte a vendégeket Szimon János igazgató lelkész. A 
római katolikus egyház nevében dr. Dívós Lajos kon- 
ventelnök szólt. Dr. Gimesi Szabolcs polgármester 
örömét fejezte ki afelett, hogy az orgona nemcsak az 
evangélikus gyülekezet istentiszteleti életét, hanem 
Sopron város kulturális eszköztárát is gazdagítja.

Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerző Dsida 
Jenő versére utalva említette együtt az oltárt és a zsol
tárt. A keresztyén élet szomorú elszegényedése, ha az 
oltár zsoltár nélkül marad, vagyis a kegyes élet nem 
fonódik össze a Szívből feltörő őszinte énekléssel. Az 
új hangú orgona hallatán remélhetjük, hogy a zsoltár 
nem fog elnémulni a gyülekezet ajkán.

Méltó lezárása volt az ünnepségnek Trajtler Gábor 
játéka: J. S. Bach monumentális művének, a h-moll 
Prelúdium és Fúgának hallatán megfogalmazódott 
bennünk a remény, hogy a szép szavak csokrába font 
öröm maradandó lesz a soproni Evangélikus Család 
életében. Köszönet az adakozóknak, az ünnepség 
rendezőinek és a soproni gyülekezet háziasszonyai
nak, akik fehér asztalok mellett látták vendégül az ün
nepségen résztvevőket. Imádkozunk azért, hogy na
gyon sokszor és nagyon sokáig törhessen az ég felé az 
orgonakíséretes imádság a soproni templomban:

„Dicsőség mennyben Istennek,
Ég és a föld őt áldja!”

Zügn lámás

Minek, kinek és a mit feszítő kérdései után most a 
hogyanra keressük a választ.

Az evangélizációban talán ez a leglényegtelenebb 
szempont, most mégis fontossá válik. Ma szinte min
dent el lehet adni, csak legyen kellemetes a cso
magolás. Az evangélium drága ajándékának legjobb 
csomagolása az örvendező és hívő szív. Az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján az evangélizációk inkább 
hasonlítottak meghitt egyházi találkozókra, ahol igazi 
lelki frontáttörésre nem került sor. Az evangélizáció 
valódi célja, hogy a hallgatóságot döntés elé állítsa és 
szaporítsa az üdvözülők seregét. E célnak kell aláren
delni mindent.

Rábízni Istenre ami rátartozik, és komolyan venni 
azt ami ránk bízatott. Az Úr adja az ébredést, ezért 
elsősorban és mindenekfelett imádkozzunk áldásért a 
Deák térre. A templomon belülre és kívülre egyaránt. 
Aki jön tehát összekulcsolt kézzel jöjjön.

Annál is inkább, mert a templom egy nyugtalan és 
megzavarodott világváros központjában áll. Jó lenne

ha az igehallgatás áldása áthatolna az ősi falakon. 
Szabad megtudni az éppen arra szemlélődőknek, 
hogy nem egy bebalzsamozott múzeumi tárgyat imá
dunk. Éppen róluk és rólunk van szó odabent és Aki 
szóval tart bennünket az az élő Jézus Krisztus. Jó 
lenne ha az Úrtól kapható másfajta békesség ezen az 
októberi hétvégén az egész térre kiáradna!

Úr Jézus, mi imádkozni akarunk és bizonyságot 
tenni. A többit Rád hagjyuk! Ámen!

Verasztó János

EVANGÉLIZÁCIÓ (hitébresztő és hiterősítő 
igehirdetés sorozat) a Bécsikapu téri temp
lomban október 14. hétfőtől -  október 18. pén
tekig minden este 6 órakon AZ ÉLETRE VALÓ 
HIT (Péter apostol második levelének üzenete 
a XX. században. Igét hirdet: Balicza Iván.)

Hungarológusok Rómában

*
Uj liturgia készül a finn egyházban

Beszélgetés az Oului Egyházkerület püspökével

Finnország nyolc egyházkerülete közül területileg az oului a legnagyobb: az 
ország 43,5 százalékát foglalja el. Ide tartozik a Lappföld, ami ugyan ritkáb
ban lakott, mint Helsinki vagy Tampere környéke, az Oului Egyházkerületben 
mégis kilenc egyházmegye és nyolcvan gyülekezet él. A z egyházkerület műkö
déséről, az egyháztagok aktivitásáról, valamint a készülő új liturgiáról a kerü
let 1980-ban megválasztott püspökével, Olavi Rimpiláinen-nel beszélgettünk

1996. szeptember 9—14-ig Rómá
ban tartotta IV. kongresszusát a 
Nemzetközi Magyar Filológiai Tár
saság. A  témát: A  magyar művelő
dés és a kereszténység -  évekkel ez
előtt választották -  többek között -  
az akkori magyar nagykövet, a ne
ves irodalomtörténész, Szörényi 
László javaslatára. A  konferencia 
színhelye a római La Sapienza Tü- 
dományegyetem volt. A kong
resszust Oscar Luigi Scalfaro olasz 
és Göncz Árpád magyar köztársasá
gi elnök üdvözölte és nyitotta meg.

Az öt munkanap alatt 13 plená
ris és 200 szekcióülés zajlott, egy 
nap a nápolyi egyetem keleti inté
zete adott otthont a tanácskozás
nak. A tudósok népes magyaror

szági csapatán kívül érkeztek kuta
tók Erdélyből, Szlovákiából, Kár
pátaljáról, a Vajdaságból, Finnor
szágból, Angliából, Németország
ból, Észak-Amerikából stb. Mint
egy 36 ország több mint 500 hun- 
garológusa vett részt a munkában. 
Tfermészetesen a vendéglátó ola
szok is kitűnő erőkkel képviseltet
ték magukat. A  szervezés fárasztó, 
többéves munkája jórészt Sárközy 
Péterre, a római egyetem magyar 
tanszékének professzorára, a 
Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság tisztségviselőire (Rákos 
Péter, Jankovics József, M onok Ist
ván, Nyerges Judit), a nápolyi pro
fesszorra, Amedeo Di Francescóra 
hárult.

Az előadások több tudományág 
köré szerveződtek: irodalomtörté
net, nyelvészet, művelődéstörté
net, művészettörténet, népraj?, 
történelem. A Társaság hagyomá
nyához híven az előadásokat kö
tetben jelenteti meg. A kong
resszus utolsó munkanapján meg
tartották a Társaság IV. közgyűlé
sét, ahol megválasztották az új 
tisztségviselőket. Az új elnök 
Amedeo Di Francesco lett. Dön
töttek a következő kongresszus 
színhelyéről is: Finnországban 
lesz.

Ratzky Rita 
tanár-irodalomtörténész, 

a konferencián az Evangélikus 
Egyház kiküldöttje

-  Püspök úr, mivel magyarázná, 
hogy az evangélikus Finnországban 
csak ilyen kevesen -  tudomásom  
szerint csupán egy-két százalék -  
járnak vasárnaponként istentiszte
letre? A  finnek számára nem fontos 
saját egyházuk?

-  Dehogynem -  válaszolja Olavi 
Rimpiláinen püspök. -  A finnek 
mindig is ilyenek voltak, hogy csak 
ritkán járnak templomba. Szá
mukra igenis fontos az egyház. 
Szeretnének oda tartozni; szeret
nék a gyermeket megkereszteltet- 
ni és konfirmációs iskolába külde
ni, igénylik a templomi esketése- 
ket és temetéseket. Finnország
ban lehetőség van arra is, hogy va
laki megváljon az evangélikus egy
háztól, ha akar, de erre csak rit
kán van példa. Az evangélikusok 
mind fizetik az egyházadót és nagy 
ünnepeken -  ádventkor, kará
csonykor, húsvétkor -  eljönnek 
templomba. Az 1995-ös évet vizs
gálva, a Gallup Intézet végzett egy 
felmérést. Ebből kiderül, hogy az 
evangélikusok kilencven százalé
ka az évben egyszer volt templom
ban. A vasárnaponkénti istentisz
teleteken általában három-hat 
százalék vesz részt. Mindig is így

volt ez, sajnos; tudomásul kell 
venni.

-  Talán ezért is törekszenek az is
tentisztelet liturgiájának megújításá
ra, ahogyan azt a legutóbbi májusi 
zsinaton is tárgyalták?

-  Az egyik cél tényleg az, hogy 
ezzel is hívogassuk, vonzzuk az 
embereket szép templomainkba. 
Az új liturgiában -  amit ún. próba
gyülekezetekben már tapasztal
nak, használnak is -  egyrészt a ze
ne lenne kicsit vidámabb, könnye
debb, modernebb és „maibb”, 
másrészt szeretnénk visszatérni az 
eredeti istentisztelet formájához, a 
hitújító Luther korához.

-  Meddig tart ez a „próbaidő”?
-  2000 ádventjéig, akkortól ve

zetnénk be egységesen az új liturgi
át. Többféle változat van -  most az 
egyes gyülekezetek választhatják 
meg, melyiket használják. Fontos, 
hogy ne fűzzünk túl nagy reménye
ket hozzá. Mert a templomok ak
kor telnek majd meg, ha Isten fel
ébreszti az emberek lelkiismeretét 
és ébredést ad az egyházban.

-  Nagy kiterjedésű egyházkerüle
tében tud-e a püspök úr úgy kapcso
latot tartani a gyülekezetekkel és lel
készekkel ahogyan szeretne?

-  Minden gyülekezetben hat
évenként van egy ún. „püspöki 
vizsgálat”, ami három-négy napig 
tart és mindenre kiterjed. Megis
merkedünk a gyülekezet felépíté
sével, a gyermek-, ifjúsági és 
diakóniai munkával, elmegyünk az 
iskolába, az öregek otthonába, fel
keressük a falu vagy a város elöljá
róit, a polgármestert. Ellenőrizzük 
a számlákat, jegyzőkönyveket -  
szóval ez egy átfogó vizsgálat. A 
gyülekezet lelkészén kívül ott van 
az egyházmegye esperese, vala
mint a püspökségről a jegyző és 
egy másik hivatalos ember. Ilyen
kor találkozom a gyülekezet tag
jaival, valamint a különböző ébre- 
dési mozgalmak nagy ünnepein is. 
Azonkívül lehet telefonálni, leve
let írni, vagy személyesen bejönni 
a püspöki hivatalba.

-  Köztudott számunkra, hogy a 
finn állam támogatja egyházát. E l
mondaná püspök úr, mennyire és 
miből él ma a finn egyház?

-  A z  állami támogatás összege 
sosem volt magas. Ázonban min
den egyháztag fizeti az egyház
adét, ami -  gyülekezetektől függő
en -  általában keresetének egy-két 
százaléka. Ezekből fedezünk min
den kiadást: az egyházi dolgozók 
fizetését, a gyülekezetek különféle 
tevékenységeit, valamint az épít
kezéseket is. Finnországban éven
te öt-tíz templomot építenek vagy 
renoválnak.

B. E.
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Lehet-e m a fiatalon keresztyénül élni? (4)
„Szükséges néktek újonnan szü

letnetek’’ -  mondja Jézus Niko- 
démusnak (Jn 3,7), és természete
sen nekünk is. Szükséges a válto
zás, mert ami testtől született, test 
az (és aszerint éli életét) -  de ami 
Lélektől született, az lelki. Ott az 
„én”-ből „mi” lesz, ott az enyém
ből miénk lesz, ott az lesz a mérce, 
ami mindenkinek jó -  ill. ott való
ban érvényesülni fog a jézusi 
aranyszabály: „Amit szeretnétek, 
hogy az emberek veletek cselekedje
nek, ti is ugyanazt cselekedjétek ve
lük.” (Mt 7,12)

Szükséges nekünk újonnan szü
letnünk, mert úgy tudunk ma, 
1996-ban is keresztyénül élni, így 
tudunk csak Jézusban hinni, így tu
dunk csak alázatos és irgalmas em
berként élni.

Hogyan lehet miénk a Szentlé
lek és általa az újonnan születés?

Ahol 0  megszólít bennünket, ott 
már adja is a lelkét. Ezért int ben
nünket óvatosságra, hogy ha embe
rek azt hiszik, hogy a Szentlélek 
ajándékát csak akkor kapják meg, 
ha valami idő- és térfeletti rendkí
vüli alkalomra jönnek össze és vala
mi rendkívüli módon készülnek fel 
a fogadására. Az egyháztörténet fo
lyamán számtalan olyan irányzat 
alakult ki, amely azt hirdette, hogy 
ilyen rendkívüli körülmények kö
zött rendelkezik a Szentlélek fölött.

Az Úr szemlélete szerint Isten 
minden gyermeke a Lélek hordo
zója. Aki az Úr Jézus Krisztusé, az 
megkapta már a Lélek ajándékait, 
az karizmatikus. És ebben semmi 
rendkívülit, semmi „látványosat”

nem kell látni és várni. Jézus 
Krisztus ezt már előre jelezte, ami
kor búcsúbeszédeiben a vigasztaló, 
erősítő, útmutató Lélek elküldését 
ígérte meg. Amikor a Szentlelket 
megígérte tanítványainak, azt is 
hozzátette, hogy ez a Lélek meg
ítéli majd az embereket „Bűn, 
igazság és ítélet tekintetében” (Jn 
16,8). Az az egyház tanítása azért 
az Isten Leikéről, hogy amikor és 
ahol emberek mély önismeretre 
jutnak és életük mélységei egy
szerre föltárulnak, ott dolgozik a 
Lélek. Vagy úgy is mondhatnánk, 
hogy csak ott tárulhatnak föl em
beri életek, ahol a Szentlélek lé
pett működésbe. Csak ott leszünk 
bűnbánatra és megtérésre érettek, 
ahol Ő indít bennünket erre. Csak 
ott vagyunk hajlandók belátni, fel
ismerni és megbánni bűneinket, 
ahol a Lélek kényszerít erre. Mert 
egyedül csak ő támaszthat vágyat a 
tisztulásra, a megújulásra, a meg
térésre. Ahol pedig Ő dolgozik, ott 
fel kell ébrednünk. Ott rá kell döb
bennünk a jelenlétére. S nem sza
bad kibújnunk a kihívása elől. Még 
csak egyházi, vallásos tradíciókba, 
közhelyekbe se menekülhetünk. 
Kifogások, alibik megengedhetet- 
lenek. A Szentlélek átvilágítja az 
életünk legsötétebb zugait. Felfedi 
hibáinkat, bűneinket, de nem leli 
gyönyörűségét pusztán abban, 
hogy betegének föltépi a sebeit. Ő, 
az áldott orvos, segíteni akar neki. 
Ez a segítés lehetséges, mert 0  Is
ten szolgálatában áll. Ez a Lélek 
minden segélykérő szolgálatára 
áll, aki hozzá fordul segítségért.

Emlékezzünk csak arra, hogy mit 
mondott erről Jézus a tanítványai
nak: „Ha ti gonosz létetekre tudtok 
a ti gyermekeiteknek jó  ajándékokat 
adni, mennyivel inkább ad a ti men
nyei Atyátok Szentlelket azoknak, 
akik kérik tőle?” (Lk 11,13)

Hiszen Isten Lelke Krisztusé is. 
És csak ez a Krisztus Lelke taníthat 
meg Istennek a Lélekben, az igaz
ságnak megfelelő imádására. Mi 
magunk se látunk itt sokszor tisztán. 
Ezt a nagyon központi bibliai kije
lentést sokszor magyarázták már 
félre. Sokan azt gondolták, hogy va
lami „szellemiesebb” istenimádásról 
van szó, ahová csak különlegesen in
telligens és magasabb rendű embe
rek emelkedhetnek fel. így került 
sor arra, hogy Isten Lelkét az embe
rek a maguk leikével tévesztették 
össze. Pedig nem valami beképzelt
ség és magasabbrendűségi érzés biz
tosít számunkra szellemi értékeket. 
Hanem egyedül Isten Lelke az a 
motor, amely egyszerre nyugtalanít 
és mozgásba hoz minket.

Megváltozik az imádságos gya
korlatunk: monologizálásból Is
tennel való beszélgetés lesz. A  pré
dikációnak nemcsak a szavait és 
mondatait halljuk, hanem a lénye
gét is fölfedezzük benne. És érez
zük, hogy valami ellenállhatatlan 
erő visz, húz, vonz magához. Ez az 
Isten Lelkének ereje és vonzása. Ő 
vonz bennünket Istenhez, Jézus
hoz és gyülekezetébe gyűjt össze 
bennünket.

Kérjétek a Lelket! Megadatik!
Gémes István: 

Hiszek c. könyve alapján

A külmisszió hősi múltja

BESZÉLJÜNK 
A BETEGSÉGRŐL...

Betegség... Ez egyáltalán nem szép szó. Nagyon 
sok szomorúság, rossz érzés kapcsolódik hozzá. Földi 
életünk során sajnos mindannyian találkozunk vele. 
A gyerekek már egészen kicsi korukban is betegek le
hetnek, sőt szinte senki sem kerülheti el ezt az állapo
tot. A betegség nem jó dolog, de hála Istennek előbb- 
utóbb meggyógyulunk. Gondoltatok-e arra, hogy mi 
lenne veletek, ha szüléitek, az orvos nem segítene 
ilyenkor rajtatok? Sajnos, vannak olyan betegségek, 
amelyekből soha sem lehet meggyógyulni. Ilyenkor is 
megpróbálnak a betegnek segíteni, ahogy tudnak, de 
nagy erőpróba a környezete számára a beteg ember. 
Az is lehet, hogy valaki már betegen születik.

Ilyen történetekről a Bibliában is olvashatunk. Az 
evangéliumokban kapunk hírt arról, hogy Jézus bete
geket gyógyított meg úgy, hogy teljesen megszűnt az 
addigi rossz állapotuk. Gondolkodjatok! Tudnátok-e 
néhány ilyen Újszövetségi történetet felsorolni?

Mostani történetünk egy vak emberről szól, a neve 
Bartimeus. Neki igen súlyos az állapota, mert teljesen 
vak. Csak a hallása és a tapintása segíti nap-nap után, 
hogy mégis életben maradjon. Koldulással keresi a 
kenyerét.

Mi, akik látunk, el sem tudjuk képzelni milyen ne
héz egy vak embernek. Próbáljátok csak ki egy kis 
időre, ha becsukjátok a szemeteket, hogyan tájéko
zódtok? Hogyan boldogultok? Ugye egyáltalán nem 
könnyű? Elképzelhetitek, hogy Bartimeus milyen bol
dogtalan volt, csak segítséggel tudott eljutni naponta 
az út széléhez, a koldulóhelyéhez. 
mc Arra, hogy valald segíthet, és ráadásul azonnal és 
véglegesen, biztosan nem gondolt, és mégis így tör
tént! Tjbremtőnk, segítőén gondoskodik arról, aki 
nem lát, annak sokkal jobb a hallása, így tud jobban 
tájékozódni. Bartimeus is azonnal meghallotta, hogy 
körülötte valami rendkívüli dolog történik, mert Jé
zus nevét kiáltották mindenfelé, elé ment a sokaság, 
amikor Jerikóba érkezett.

A vak Bartimeus nem tudott velük menni, egyet te
hetett, hogy felhívja magára a figyelmet, Jézushoz ki
áltott, Jézust hívta. Olyan kétségbeesetten igyekezett 
felhívni magára a figyelmet, hogy kiáltozása messzire 
hallatszott. Jézus elé kell jutnia, ezt biztosan tudta! 
Bajban volt, beteg volt, szeretett volna meggyógyulni, 
és csak ez az egyetlen lehetősége volt a gyógyulásra. 
Jézus a tömegben is meghallotta, hogy valaki kétség- 
beesetten hívja. O mindig meghallja, ha hívjuk! Ezért 
kerülhetett Bartimeus is elé. Jézus tudta, hogy 
Bartimeus mit szeretne, de tőle magától akarta halla-

Erről a búvóhelyről itt a padláson 
nem tud senki rajtunk kívül!
Csak én, meg Te, Istenem!
Ha valaki megbántott, ha elegem van, 
idejövök, hogy egyedül legyek... 
azaz, hogy ketten legyünk.
Mikor újra megnyugszom, lemegyek. 
„Hát te meg hol jártál?” -  kérdezgetik. 
De ilyenkor csak titokzatosan mosolygok. 
De jó, hogy újra tudok mosolyogni!

ni, hogy igazán mit kíván, mit kér? Tfermészetes, hogy 
Bartimeus kérése az volt, hogy újra láthasson! Mivel 
teljes szívvel hitt abban, hogy az Úr Jézus meggyógyít
ja őt, azonnal újra látott! Ez a csodálatos gyógyulás is
mert a számunkra, így vált nyilvánvalóvá mindenki 
számára ismét, hogy Jézus mindenkin segít, aki benne 
bízik, aki hittel kéri a gyógyulást Tőle!

Betegségünk, elesettségünk idején mi is kétség- 
beesetten keressük azt, aki segít rajtunk, aki meggyó
gyít. Először a körülöttünk élők segítségét igényeljük, 
de ne feledjétek, a végleges, az igazi gyógyulást ma is 
az Úr Jézus kezéből kapjuk mindannyian. Hozzá ma 
is ugyanolyan reménységgel, bizalommal fordulha
tunk, mint Bartimeus tette!

Életünkben a betegségek figyelmeztetések, hogy 
valami nincs rendben velünk, engedetlenségünk kö
vetkezménye a testi nyomorúság. Isten azonban fel
használja ezt az állapotunkat is arra, hogy imádság
ban megtaláljuk Őt, és szüléink szerető gondoskodá
sában küldi a segítséget nekünk ilyenkor is!

Révészné Tóth Erzsébet

Tavaszi sorozatunkban -  trA misszió dióhéjban ” -  ol
vashattatok a misszió fontosságáról egyházunkban és a 
keresztyén ember egyéni életében is. Most kezdődő soro
zatunkban azt a „hősi m últ”-at mutatjuk be, amelyben 
evangélikus őseink közül többen indultak Isten paran
csára azok közé, akik még nem hallottak Jézus Krisztus
ról. A z Egyház a kezdetektől fogva végzi a misszió m un
káját, de evangélikus egyházunk az 1700-as évek óta 
számon tartja azokat, akik elindultak távoli tájak felé és 
-új-utakat törtek az evangélium számára. -

5 , Bartholomäus Ziegenbalg,
az indiai evangélikusság atyja

már 1706-ban úton volt India felé.
Életét gyermekkorában meghatározta édesanyja 

halálos ágyán mondott búcsúja: „Nagy és értékes 
kincsre leltem életemben, keressétek a Szentírásban, 
ott megtalálhatjátok ti is!” -  Tanulás közben, felké
szülésében ez a cél vezette: a legnagyobb kincs kere
sése. De nem magától indult a külmisszióba, hanem a 
dán király kérte fel őt, hogy menjen el Indiába, egy 
dán településre, hogy az indiai nép is megismerhesse 
Krisztust. Nehéz feladat volt ez. Az európai emberek 
akkor sem azért kerestek fel messzi, távoli vidékeket, 
hogy tudásukat bővítsék, hanem legtöbben a meggaz
dagodás vágyával keltek útra; kereskedéssel, katonás
kodással foglalkoztak.

Indiának egy részén a dán király helytartója volt élet 
és halál ura. Társaival együtt arra törekedett, hogy mi

előbb meggazdagodhasson és ezért állandóan rette
gésben tartotta a népet. Nagy haragra gerjedt, amikor 
megtudta, hogy a király misszionáriust küld hozzá. 
Feltételezte, hogy nem fogja jó szemmel nézni bűnös 
életüket. Ezért mindenben keresztezte Ziegenbalg út
jait, akadályozta munkáját. Pénzét elkoboztatta, meg
tiltotta az európai alattvalóknak, hogy a Ziegenbalg 
által épített missziói házba járjanak.

Milyen nehéz Jézusról beszélni ott, ahol a megke
resztelt emberek sem veszik komolyan Jézus szavát, 
és bűnben, szeretetlenül élnek!

Ezt a feladatot kellett vállalnia Ziegenbalgnak!
Hamar megtanulta a tamil nyelvet, hogy kapcsola

tot teremthessen az indiaiakkal. Azok csodálták 
nyelvtudását és tisztelték benne az istenfélő férfit, aki 
nem haszonlesőként jön hozzájuk, hanem Krisztus 
szavaival. Az indiaiak között sok az istenkereső. Szí
vesen hallgatták Ziegenbalgot és munkája nybmán 
élő gyülekezetek alakultak hamarosan. Legnagyobb 
szolgálata az Újszövetség tamil nyelvű fordítása volt. 
Nyomdát és iskolákat is alapított.

Ma Indiában 1,2 millió az evangélikus vallású ke
resztyén.

Bencze Imréné

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

Egy fiatal vívódása
Hiszek Istenben, Jézusban, hiszek Szentiélekben! -  mondom 

vasárnapról vasárnapra. De valóban hiszek?
Hiszek a láthatatlan Istenben, Aki életem adója? Hiszek ab

ban, hogy nem véletlen születtem, hanem az O akarata szerint 
lettem? Hiszek abban, hogy Isten szeretete értelmessé teszi éle
temet? Hiszek abban, hogy Jézus halála életem kezdete? Hiszek 
abban, hogy Jézus teste és vére a bűn bilincseit leoldja? Hiszem 
bűneim bocsánatát? Hiszem azt, hogy az egyház valóban Krisztus 
teste? Hiszek a Szendétekben, a legmegfoghatadanabb személy
ben? Hiszek abban, hogy bennem is él keresztségemnél fogva? S 
hiszek az örök életben?

Sokszor magam se tudom, hogy tudom-e mindezt hinni. Sok
szor szánalmasnak érzem magam, mert tudom, hogy jó lenne hin
ni -  s ilyenkor összeomlók, s csak. ennyit rebegek: „Istenem, légy se
gítségül az én hitetlenségemen! Légy velem, hogy élni tudjak! Légy ve
lem, hogy hinni tudjak! Légy velem, Uram!”

Drága Szentlélek jöjj, Vigasztalónak jöjj!
Jöjj és vidámíts meg Jöjj és vigasztalj meg!

’ Drága Szentlélek jöjj, Vigasztalónak jöjj!
Drága Szentlélek jöjj, Szabadítónak jöjj!
Jöjj és szabadíts meg jöjj és vigasztalj meg!

■ Drága Szentlélek jöjj, Szabadítónak jöjj!
Drága Szentlélek jöjj, Bátorítónak jöjj!
Jöjj és erősíts meg jöjj és szabadíts meg!
Drága Szentlélek jöjj, Bátorítónak jöjj!
Drága Szentlélek jöjj, Újjáteremtőnek jöjj!
Jöjj, füzed éleszd fel, jöjj és erősíts meg!
Drága Szentlélek jöjj, Újjáteremtőnek jöjj!

Ú É  40.

Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre váijuk: 
Bp.-Zuglói Lelkészi Hivatal -  •
1147 Budapest, Lőcsei út 32.

A
Uj református énekeskönyv

Idén nyáron rendezték meg a Magyar Reformátusok
III. Világtalálkozóját. Ez késztette református testvérein
ket arra, hogy olyan énekeskönyvet adjanak ki, melyet a 
világ több mint 40 országában élő magyar református 
gyülekezetek közösen használhatnak. A  rekordgyorsa
sággal elkészült Magyar Református Enekeskönyvet a 
Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának 
Himnológiai Bizottsága szerkesztette, melynek elnöke 
dr. H e g e d ű s  L ó r á n t ,  titkára M á t é  J á n o s ,  
jegyzője D á v id  L a j o s  (Erdély). Dr. C s ih a  K á l 
m á n  püspök megállapítása szerint ez a Bizottság törté
nelmi jelentőségű feladatot végzett el, majd az előszóban 
így folytatja: „E z az e l ső  ö n t u d a t o s  p r ó b á l 
k o z á s  arra,  hogy a v i lág  r e f o r m á t u s s á g á -  
n a k  i s t e n t i s z t e l e t i  egységét  m e g t e r e m t s e . ”

A z énekeskönyv úgy készült, hogy a használatban lé
vő hazai és külföldi magyar énekeskönyvekből kiválo
gatták a legalkalmasabbakat; a hazai református éne
keskönyv énekeinek mintegy háromnegyedét, beleértve a 
150 Zsoltárt. Néhány éneknek variánsát is fölvették. A z 
énekek közé besorolva ott találjuk a magyar Himnuszt 
és Szózatot is. Mivel tehát valójában nem új énekes
könyvről van szó, hanem összeválogatott énekek gyűjte
ményéről, az énekek dallama és szövege változatlan for
mában szerepel „ E b b en  a g y ű j t e m é n y b e n  
n e m  k i p r ó b á l a n d ó ,  k i k í s é r l e t e z e n d ő  
a n y a g  t a l á lh a t ó ,  h a n e m  a j ó l  b e v á l t  g a z 
d ag  é n e k  k  i n c s írja Máté János az Ajánlásban, és
kéri a könyv használóit, hogy ne azt keressék, ami nincs 
benne, hanem örüljenek annak, ami benne található.

A z énekeskönyv beosztása emlékeztet evangélikus 
énekeskönyvünkére: gyülekezeti énekek (Zsoltárok és 
dicséretek), bibliaórai énekek, kánonok, végül imádsá
gos rész és istentiszteleti rendek. Abban is megvan a ha

sonlóság hogy minden ének kottával szerepel és lapo
zás nélkül énekelhető. A  Zsoltárok között 75 hazai és 
nem hazai református templom rajza látható, a többi 
énekek között pedig 28 keresztyén szimbólum. A  szer
kesztésnél az ökumenikus szempont természetszerűleg 
háttérbe szorult, annál nagyobb öröm néhány evangéli
kus ének fölvétele. (Pl. A  keresztfához megyek.) A z is 
öröm számunkra, hogy az imádságok között megtalál
juk Luther reggeli és esti imádságát, az istentiszteleti 
rendben pedig a Miatyánk és a Hiszekegy az új ökume
nikus formában szerepel.

Amikor együtt örülünk református testvéreinkkel, 
hogy komoly lépést tettek a világszerte élő magyar re- 
formátusság istentiszteleti egysége felé, az énekeskönyv
vel kapcsolatosan -  az illetéktelen beleszólás látszatát 
vállalva -  mégis két kérdésünk van. Ezekkel azonban 
inkább csak magánvéleményemnek adok hangot. Va
jon nem kellene-e még bátrabban kitűzni azt a célt, 
hogy a hagyományosan veretes, ódon, exkluzivitást su
galló nyelvhasználat közelítsen a mai magyar nyelv
hez? Szenei Molnár Albert zsoltárfordításai pl. -  a 
Károli Bibliával együtt -  felbecsülhetetlen kincset je 
lentenek az egész magyarság számára (történik is erre 
utalás a könyv 178. lapján), a m ai használatukhoz va
ló ragaszkodást mégis vitathatónak látom. De ez már 
belevág második kérdésembe, mely az ezután kiadan
dó új hazai református énekeskönyvre vonatkozik. A zt 
ugyanis nem gondolom, hogy a m ost megjelent énekes
könyv az eddig használtnak lép a helyére. De vajon 
nem hátráltatja-e egy elkészítendő új, korszerű hazai 
református énekeskönyv megjelenését ez a mostani? 
Csak azt kívánhatom, hogy kérdéseim fölöslegessé vál
janak.

Marschalkó Gyula

Istenes magyar népmesék
Hemád Tibor nyugdíjas lelkész diákkora óta foglal

kozik néprajzzal. A z Evangélikus Sajtóosztály kiadásá
ban most megjelent legújabb könyvében istenes népme
séket és Krisztus-legendákat gyűjtött egy csokorba.

E  kis könyv megírása Tibor bácsit már aszódi diákko
ra óta foglalkoztatta. A kkor elhatározta, hogy összesze
di azokat a kultúrkincseket, amit idős emberek őriznek. 
Egy-egy istentisztelet vagy szupplikáció után Hemád Ti
bor járta a házakat, hallgatta és jegyzetelte a lelkes 
nagymamák szavait, az öregek emlékezéseit. A  legtöbbet 
a gyenesdiási időkben gyűjtötte -1955  és 1975 között -, 
mikor a Kapemaum igazgatója volt.

Hemád Tibor a 107 legendából 42-t választott a kis 
kötetbe, melyben találunk humoros történeteket, tanító 
célzatú, tanulságos mondákat, valamint eredet-meséket 
is. A  könyvet lapozgatva, megtudhatjuk például, hon
nan származik a szamóca, honnan a fakopács. A  leg
több mély etikai tanítást hordoz: kigúnyolja a zsugorisá
got, fösvénységet, viszont védelmébe veszi a szegény, be
csületes, jóravaló embert.

A  szerző saját könyvét ajánlja minden szülőnek és peda
gógusnak, akik vallásos meséket szeretnének mondani gyer
mekeiknek és maguk is fogékonyak a legendák világára.

B. E.

MEGHÍVÓ
A Magyar Lutheránus Értelmiségiek Társasága 

(MALÉT) rendezésében 
1996. október I7-én 17 órakor 

dr. Koczor Miklós zsinati gazda 
„A ZSINAT HELYZETE MOST” címmel 

vitaindító előadást tart.
Az előadás helye az Óbudai evangélikus gyülekezeti 

terem: Bp. Hl., Dévai Bíró Mátyás u. 1. 
Társaságunk tagjait és minden érdeklődőt szeretettel 

meghívja az elnökség nevében 
Adamis Géza elnök

FELVÉTELI H IR D ET ÉSEK
A  D eák téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet 

nyolcosztályos és négyosztályos tagozatára az 1997/98-as 
tanévre, olyan jelenleg 4. illetve 8 . osztályos budapesti és 
a főváros k ö te t le n  közelében lakó evangélikus tanulók 
számára, akiknek mind m agatartásuk és szorgalmuk, 
mind tanulmányi eredményük jó. Intem átusi elhelyezést 
tudunk biztosítani.

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

A  jelentkezés határideje 1996, november 1. A  jelen
tkezési lapoRat kérjük a gimnázium címére küldeni vagy 
személyesen leadni: 1052 Budapest, Sütő utca 1 .

A Berzsenyi Dániel Evangélikus G im názium  (Líceum) 
felvételt hirdet az 1997/98. tanévre.

-  négyosztályos gimnáziumba az általános iskolát 
végzettek, illetve nyolcadikosok részére. Nyűt napot a 
„nagyoknak 1996. október 17-én (csütörtökön) 16,30 
órakor tartunk,

-  nyolcosztályos gimnáziumba az általános iskola 
negyedik (esetleg ötödik) osztályos tanulói számára. 
Nyflt napot a „kicsiknek” 1996. november 7 -én 
(csütörtökön) 16,30 órakor tartunk.

Jelentkezési lapokat a Győr-M oson-Sopron, 
Komárom, Veszprém, Vas és Zala megyei evangélikus 
lelkészi hivatalokban, az Északi Evangélikus 
E^rhárfcerulct Püspöki Hivatalában és az iskolában 
(9400 Sopron, Széchenyi tér 1 1 . p l  99/312-250) lehet 
beszerezni, illetve kérni.

Az Evangélikus Értejmiségi Műhely 
legközdebbi alkalmát 1996. október 16-án 18.30-20.30 

között tartja a Deák téri Evangélikus Gimnázium 
dísztermében.

í , , Témánk:
REFORMÁCIÓ -  TÁRSADALOM -  MAGYARSÁG 

Előadó: Dr. Bolyki János református teológiai tanár 
Záró igehirdetéssel szolgál: Mihályi Zoltán villamos

mérnök
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22. A pestszentlőrinci evangélikus templom
Evangélikus Élet 1996. október 13.

MILLECENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEK SZENTANTALFÁN

Története
Pestszentlőrinc (Zenth-Lew- 

jyncz) már 1424-ben falu: Zsigmond 
király ajándékozta második felesé
gének, Borbálának. A  XIX. század
ban Kispesthez csatolták. Pest- 
szentlőrinc evangélikussága 1922- 
ben Kispest fiókegyházává, majd 
1927-ben Soroksárpéterivel, a mai 
Pestszentimrével együtt missziói 
egyházzá szerveződött, és 1929-ben 
lett önálló anyaegyház. Ekkoriban 
indult a templomépítés előkészítése 
Sokoray Károly lelkész vezetésével, 
Kuszenda Lajos egyházfelügyelő ál
dozatosságával és fáradhatatlan 
együtt munkálkodásával, sokak tá
mogatásával és a község nagylelkű 
adománya felhasználásával.

A templomot a pestszentlőrinci 
illetőségű Benkő János építész
mérnök tervei szerint fél esztendő 
alatt megépítette Mészáros Lajos 
kőművesmester, és még abban az

evben, 1932. december 18-án fel
szentelte Rajfay Sándor püspök. 
Ekkor mondta -  idézve a költőt: 
„Hitét ki őrzi, őrzi azt a hit”.

A háborúban két belövés érte a 
templomot. Tfetőzete beszakadt, az 
orgona elpusztult, a berendezések 
megrongálódtak, sok mindent el
loptak. 1946-1948 között a temp
lomot folyamatosan renoválták, és 
a pécsi Angster cég orgonáját Peskó 
Zoltán orgonaművész szakértői 
felügyelete mellett újjáépítették.

Az 1980-as évek második felé
ben a gyülekezet templomkerítést 
épített. 1989-ben letette a Gyüle
kezeti Ház alapkövét, melyet 
1993-ban szentelt fel Harmati Béla 
püspök. 1995-ben a templomtető, 
1996-ban -  a millecentenárium 
évében -  a templom további teljes 
megújítása következhetett, mert 
az Evangélikus Országos Egyház, 
a német Mannheimi Szenthárom
ság gyülekezet, a finn Pitäjänmäki-i 
gyülekezet, valamint a külföldön 
élő volt gyülekezeti tagok az egy
házközség és Alapítványa segítsé
gére sietett. A templomrenoválási 
hálaadó istentisztelet napja 1996. 
október 13., az anyagyülekezetté 
válás (1929. október 13.) 67. évfor
dulója lett.

Leírása
A templom magyaros felfogású 

gótikus stílusban épült. Kereszt 
alakú alaprajza centrális elrende
zésű. Négyzetes középhajóját az 
oltártérrel és a mellékhajókkal

áhítatot keltő gótikus boltívek kö
tik össze. Tornya, harangja nincs.

A templom hajói felnyúlnak a te
tőtérbe, ami monumentális térha
tást ér el. A középhajó tetőszerke
zete svéd rácsos vasszerkezet, erre 
függesztették a belső para-men- 
nyezetet. A mellékhajók mennye
zete és a tetőszerkezet faragott fe
nyőfából, a főbejárati áthidalás s a 
kórus vasbetonból készült.

A templom belső festése szim
bolikus jelentőséget kapott. A 
templombelsőt körülöleli az 
aranysárga, jelképezve a mennyek 
országát, ahová igyekszünk. Hogy 
ezt az evangélikus egyház segítsé
gével tesszük,' azt a Luther-rózsa 
jelképezi. Mellette az égszínkék 
teremtettségünkre utal, a szürke 
lábazat pedig földi valóságunkra. 
Az erdélyi stílusú, pártás faragású 
padok mély-kékje piros csíkos dí
szítéssel embervilágunk bűnét 
szimbolizálja: megváltásra van 
szükségünk. A kupola középpont
jában a kereszt arról prédikál: a 
Megváltó legyen a középpont! 
Krisztusért bízhatunk az üdvösség
ben: a gótikus boltívek zöld színé
vel fejezzük ki e reménységünket.

A templomba érkezve, először 
Raksányi Dezső oltárképe, Jézus, a 
Jó Pásztor ragadja meg figyelmün
ket. A templomból távozva, az or
gonakarzat mellvédjén olvasható 
felirattal búcsúzunk: >yAdj erőt, 
hogy megálljunk -  mindvégig a hit
ben”.

Kovács Mária

Szerencsésen megérkezett Groznijba 
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat segélyszállítmánya
Mint ismeretes, az ACT International, genfi székhe

lyű szervezet -  amely az egyházi segélyszervezetek vi
lágméretű hálózataként koordinálja a válságövezetek
ben működő humanitárius segítséget nyújtó szerveze
tek munkáját -  megbízásából, a csecsen menekültek 
segélyezésében a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá
lat közel másfél éve teljesít szolgálatot Khazavjurtban 
(Dagesztán) és Groznijban (Csecsenföld).

Annak ellenére, hogy rablóbandák fenyegetik a se
gélyszállítmányok célba érését a Groznijba vezető 
utak mentén, 1996. szeptember 27-én, péntekén á ter
vezett időben sértetlenükmegérkezett a csecsen fővá
rosba a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat se-' 
gélyszállítmánya.

A Szeretetszolgálat két magyar munkatársa kísére
tében négy kamionból álló konvojt indított útnak 
khazavjurti (Dagesztán) humanitárius irodájából. A 
jól előkészített és körültekintően megszervezett -  
Kostenko orosz tábornokkal és Sulejmanov csecsen 
parancsnokkal (közös helyi katonai vezetőkkel) 
egyeztetve, Dadajev megbízott védelme alatt -  segély
akció teljes egészében eljutott a grozniji éhezőkhöz.

A több tonnányi lisztet, cukrot, száraztésztát és 
egyéb tartós élelmiszert Groznij négy kerületében -  a 
gyermekeknek az óvodákon és iskolákon keresztül, az 
időseknek egyházi és szociális-társadalmi csatorná
kon keresztül -  osztják ki.

Tekintettel arra, hogy ez a szállítmány volt az első 
nagy mennyiségű segély a békekötés óta, a Szeretet
szolgálat kaukázusi programjainak vezetőjével az ak
ció után a helyi rádió- és televíziócsatornák felvétele

ket készítettek. Ezt követően a szeretetszolgálat mun
katársa találkozott Moula Latajev Khamiddal, a mu
zulmán közösség vezetőjével, aki a helyi egyházi szo
ciális bizottsággal való találkozóra hívta meg a szere- 
tetszolgálati missziót mecsetükbe, és meghatódva 
mondott köszönetét a segítségért.

A segélyakció örömet okozott, mert élelmet adott a 
sokat nélkülöző lakosságnak, és sikeres végrehajtása 
elismerést szerzett a Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálatnak.

; _  "■̂ HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk szeptember 15-iki számában ,A 70 éves pester

zsébeti templom újraszenteléséről” c. cikkben szerepelt egy 
mondat, miszerint „D. Ordass Lajos családját virággal kö
szöntötték.” Az Ordjiss-család kérésére közöljük, hogy a 
mondat nem felel meg a valóságnak, mivel az Ordass-család- 
ból senki nem volt jelen az ünnepségen. A család tagjaitól 
bocsánatot kérünk a megtévesztő közlésért.

A I.F.I,KIPÁSZTOR új szerkesztője .
A lelkészi szakfolyóirat szerkesztője: dr. Hafen- 

scher Károly lemondott tisztéről. Á szeptemberi 
számtól kezdve a lap új szerkesztője: Szabóné Mátrai 
Marianna. Címe: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. 
Telefon: 363-6451. Minden levelezést, mely a szer
kesztéssel kapcsolatos ezentúl erre a címre kér a 
szerkesztő. A kiadóhivatal továbbra is 1085 Buda
pest, Üllői út 24.

Szép példája volt Szentantalfán 
ez év augusztus 20-án az emberek 
hitben való összetartozásának.

Ökumenikus istentisztelet kere
tében az evangélikus templomban 
kezdődött az ünnepség Gyarmati 
István evangélikus lelkipásztor ve
zetésével. Az ünnepélyességet 
emelte, hogy Szentantalfai Nagy 
Lajos, volt zalai esperes, unokája, 
dr. Csiba Arpádné Nagy Alice saját 
készítésű kerámiakelyhet adott 
ajándékba a szentantalfai evangé
likus gyülekezetnek, alján dátum
mal és emléksorokkal. Megemlé
kezésében felelevenítette gyer
mekkori élményeit és az esperes 
nagyapával, valamint a községgel 
kapcsolatos emlékeket. Az isten- 
tisztelet Csiba Márton hangszalag
ról meghallgatott zongorajátéká
val zárult, aki Chopin Fantasie 
Improntu című művét adta- elő, a 
tőle megszokott átéléssel és szép 
előadással.

Az istentisztelet után Vidosa 
Elek polgármester értő és körülte
kintő szervezésében a szentantal-

faiak a templom melletti dombon 
gyülekeztek, ahol a polgármester 
ünnepi bevezetője után felavatták 
az ezerszáz éves évfordulóra köz
adakozásból elkészíttetett emlék
művet. Kegyeletből választották 
ezt a helyet. Beszédében a polgár-

mester elmondta, hogy ahol most 
az emlékmű áll, ott tartotta Nagy 
Lajos -  akkor még fiatalon megvá
lasztott -  evangélikus lelkész az 
1896-ban megrendezett centená
riumi ünnepségeket. Ezentúl ezt a 
helyet -  ahonnét a Balaton látképe 
is csodálatosan elénk táful, kegye
leti helyként tartják számon. Dr. 
Szakály Ferenc történész méltatta 
a magyarok ezerszáz éves történe
tét, igaz, szép szavakkal. Minden 
résztvevő odaadással hallgatta ér
tékes előadását. Majd Illyés Gyula 
és Szentantalfai Nagy Lajos hazafi
as verseit szavalták a helybeli diá
kok. Befejezésképpen a Zánkai 
Pávakör énekkara szerepelt régi, 
meghatóan szép magyar és erdélyi 
népdalokkal.

Ez a szép ünneplés a múlt emlé
keinek megbecsülése, az egymás 
iránti szeretet és hitben való össze
tartozás igaz, szép percei voltak 
1996. augusztus 20-án Szentantalfán.

Hálásan köszönjük a szervezők
nek és szereplőknek.

Nagyabonyi Klára

MOZAIKOK -  PRÉDIKÁCIÓKBÓL

A második mérföld lelke
|U  Máté 5,41

11926-ban Erdélyben megjelent kis füzetet tartok kezemben. Még VII-es 
gimnazista koromban juthattam hozzá a Keresztyén Diákok Világszövetsé
gének hazai szervezete, a Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége (más né
ven: MEKDESZ) fiatal tagjaként. A  füzetet Kolozsváron adták ki. A z Ifjú 
Erdély című lap kiadása, melynek hátoldalán ezt olvassuk: az erdélyi ma
gyar ijjúság legolvasottabb lapja. Előfizetési ára: egész évre 80 Lei. A  törté
nelem árja elsodorta -  ki tudja, melyik évben -  a számunkra ismeretlen fo 
lyóiratot. Á m  a nyomtatott füzet rendkívüli. H. E. Fosdick/w/c, New York-i 
teológiai szeminárium professzorának, jeles prédikátornak bizonyságtevő 
írása Jézus egyik szaváról a Hegyi beszédben: Ha valaki egy mérföldnyire 
kényszerít, menj el vele kettőre”. A  római megszállók zsoldosa kényszerít- 
hetett egy zsidót, hogy vele menjen egy mérföld (másfél kilométer) útra útba
igazítónak vagy csomaghordóként.

Amíg valakiben az önkéntesség 
túl nem megy a kötelezettségen, 
úgy, hogy amit tennie kell, csak egy 
kis szelete annak a körnek, amit 
tenni kész, addig nem lesz hasznos
sá Jézus szemében. A  korlátlan 
önkéntesség gz^,,jpleptj;,, jtphjtfät, 
tenni, mint amennyit tőlünk bárki 
várhat. Tfehát megtalálhatjuk, ho
gyan álljuníc szémbe az élét kény- 
szerűségeivel, és milyen lelki ma
gatartást tanúsítsunk azok láttán. 
Világos lehet előttünk, hogy a 
kényszerűség fullánkja elvétetik, 
mihelyt egy ember kétszerannyira 
hajlandó önként, mint amennyire 
a kényszerűség parancsolja.

Ott van fölöttünk a munka 
kényszere. Végezheti valaki a napi 
munkáját, mint az életnek a meg
élhetésért ráerőszakolt feladatát. 
Vagy, ha akarja, veheti úgy, mint T. 
S. Eliot költeményében Stradivari, 
a híres hegedűkészítő: „...Ha nem 
játszanám, /  Meglopnám Istent, ki 
rám bízta ezt, /  Némának hagyva 
hegedűmet. O / Ezt a hangszert szá

momra teremtette.” Valahányszor 
egy ember így tekint napi munká
jára, megtette a második mérföl
det, mert a kényszerűséget kivált
sággá tette a maga számára.

A kényszernek egy másik faja, 
^upellyel szjpte minden ember ta
lálkozik'. a korlátozó körülmények, 
melyek elzárják előle tehetségé
nek a ’kibontakozását. Némelyek 
híres zeneművészek akartak lenni, 
mások tanárok, papok, de zavaró 
körülmények, megromlott egész
ség és más okok miatt egyszerre 
azt érezték, mintha a kényszer 
zord hangja rájuk rivallt volna: ne
ked itt kell leélned az életedet. Ezt 
akkor is nehéz elfogadni, ha saját 
egyéniségünk korlátái gátolnak, ha 
csak egy talentumot kaptunk. Ke
sereghetnek ezen egy életen át, de 
ezt is mondhatják: azt a pár négy
zetméternyi helyet olyan szép 
kertté akarom tenni, hogy a járó
kelők megálljának bámulatukban.

Ez a lelki magatartás családi vi
szonylatban azt jelenti, hogy min

denki jobban megteszi kötelessé
gét, mint amennyit tennie kénysze
rű ig  szükséges lenne. Minden 
igazi anya a második mérföld szel
lemében él. Persze a fáradhatatlan 
szeretet lehetősége nemcsak az 
anyák előtt áll az otthonokban. 
Némely ember ezt mondja a köte
lességére: kénytelen vagyok meg
tenni, vagy: meg kell tennem. Má
sok: boldog vagyok, hogy megte
hetem. Ez az élet három különbö
ző megítélésének a módja. Pál le
velében ezt mondja, amikor 
Filemontól konkrét szolgálatot 
kér: „Engedelmességedben bízva 
írok neked, mert tudom, hogy töb
bet is tehetsz annál, amit mon
dok.”

Azt, hogy „kénytelen vagyok”, 
mondhatja egy istentagadó ateista. 
Azt, hogy „meg kell tennem ”, 
mondhatja az erkölcsös ember. De 
ezt, hogy „én többet akarok tenni, 
mint amivel kénytelen vagyok, az 
mondhatja, akinek az életében az 
Atya terve, akarata és szeretete 
uralkodik. Ha hisszük, hogy van 
Valaki, akinek szolgálni az igazi 
szabadság, s cselekvésünk rugója a 
hála annak szeretetéért, aki előbb 
szeretett minket. A szeretet nem 
szeretet, míg túl nem ment a pa
rancson. Pál apostol írja: „Egymás 
terhét hordozzátok, és így töltsétek 
be a Krisztus törvényét. ” És: „Krisz
tus szabadságra szabadított meg 
minket" (Gál 6,2; 5,1). A második 
mérföld: szabadságból fakadó sze
retet.

Közli: Veöreős Imre

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK PROGRAMJAI (1996. október 20-31.)

E va n g é liku s G im n á ziu m o k  ta lá lko zó ja Bonyhád
Evangélikus
Gimnázium

Teo/dgníwap/Istentisztelet, ill. szeretetven- 
dégség

K ép ző m ű vésze ti k iá llítá s  
Hegyi György mozaikjai

Orosháza
Református
templom
Kiskőrös 
Városi Petőfi 
Képtár

D o m b o rm ű a va tá s
Dókus Gábor ref. lelkész, tanító emlékére 

E m lékezés a z  5 6 -o s h ő sö kre

Ü nnepi versösszeá llítá s
Hegyesi János református presbiter-költő
verseiből
Ö k u m e n ik u s re fo rm á ció i is ten tiszte le t (refor
mátus, evangélikus, baptista)

F elekezeti K ö zép isko lá k  I. Ö k u m e n ik u s Talál
ko zó ja
(Az Ökumenikus Tánács központi rendezvé
nye)
Ü nnepi m eg em lékezés  
Béres Ferencre emlékezünk

Fony
Református
templom
Szigethalom
Református
templom
Mezőberény 
Egyházi Idősek 
Klubja
Budapest 
Fasori evangéli
kus templom
Mezőtúr
Református Gim
názium

Mezőberény 
Egyházi Idősek 
Klubja

N ép fő isko lá i F ó ru m
Előadók: dr. Pozsgay Imre, dr. Hegedűs 
Lóránt
Z en és K u ltu rá lis E st 
Illés Lajos: Cantus Hungaricus 
Közreműködik: Illés Lajos, Szvorák Kati, 
Nagy Feró, Balogh Márton

Budapest 
Ráday Kollégium 
Díszterme
Dunavarsány 
Petőfi Művelődé
si Ház

Október
23-26.

Október 23. 
10 és 16 óra

Október 23. 
Vi 12-kor

Október 23.

Október 23. 
18 óra

Október 24. 
13 óra

Október
24-25.
18 óra
Október 25. 
9,30-16 óra

Október 25. 
13 óra

Október 25. 
16 óra

Október 25. 
19 óra

„M illecentenárium  -  protestantizm us”
Ü n nep i zen és esf/Előadó: dr. Szőnyi 
György/Orgona: Gelle Gábor

T u d om ányos E m lé k ü lé s/a Kálvin téri gyüle
kezet 200 éves évfordulója alkalmából

Ö k u m e n ik u s  terü le ti n ő i ta lá lko zó

E g yh á zkö zség i ve ze tő k  ta lá lko zó ja

Miskolc- Október 25.
Diósgyőr 18 óra
Református
Gyülekezeti
Terem
Budapest 
Kálvin téri Re
formátus 
Templom
Dunavarsány
Református
templom
Nagytarcsa

Október 26. 
9-13 óra

Október 26. 
10-16 óra

Október 26. 
10 óra

H á la a d ó  is ten tiszte le t
az Evangélikus Gimnázium felújítása alkal
mából
Igét hirdet: D. dr. Harmati Béla püspök 
O rgonahangverseny
Közreműködik: Tfajtler Gábor, Holló Csa
ba, Magyar Szilvia, Hoffmann Mária
Z e n é s á h íta t
Közreműködnek a budapesti református is
kolák énekkarai, tanulói

Testvéri ta lá lk o zó  a  K arlsruhei G yü lekezet tag
ja iv a l

Ü nnep i hangverseny
Közreműködik a Baptista Központi Ének
kar

Ő szi kö n yvvá sá r  
Parakletos Alapítvány

Békéscsaba
Nagytemplom

Október 26. 
15 óra

Paks
Evangélikus
templom

Október 26. 
16,30 óra

Budapest 
Kálvin téri Re
formátus 
Templom 
Szigethalom 
Református 
templom
Budapest 
Baptista Ima
ház
Wesselényi u.
Orosháza
Református
Gyülekezeti
Ház

Október 26. 
18 óra

Október 26. 
18 óra

Október 26. 
18 óra

Október 26.

Ü nnep i e lő a d á s
Téli Zsoltár
Rendező: Udvaros Béla

Budapest 
Evangélium Szín
ház
BM Duna Palota

Október 
26-27. 
16 óra

R efo rm á ció i is ten tisz te le tek Paks
Evangélikus
templom

Október
26-31.
este

F utóverseny
A reformáció-mérföld lefutása

Orosháza Október 27. 
7 óra.

T estvérgyü lekezeti lá toga tás  
Karl Ludwig Simon lelkész vendégigehirde
tése

Szigethalom
Református
templom

Október 27. 
10 óra

Ü n nep i is ten tisz te le t 
úrvacsoraosztással

Mezőberény
Református
templom

Október 27. 
10 óra

Is ten tiszte le t, író -o lva só  ta lá lko zó  
Fazekas Lászlóval

Biharkeresztes
Református
templom

Október 27. 
10,30 óra

M agyarságunk ég ető  kérdései 
.Ahogyan egy színész látjá” -  Bánffy 
György

Budapest 
1221 Játék u. 16.

Október 27. 
11 óra

Ü nn ep i k iá llítá s
tárlatvezetéssel, „Mezőberény kulturális és 
társadalmi élete a századfordulón” címmel

Mezőberény 
Református Ifjú
sági Otthon 
(Puskin u. 53.)

Október 27. 
15 óra

R eg io n á lis én ekka ri ta lá lko zó Penc
Evangélikus
templom

Október 27. 
15 óra

R e fo rm á c ió i ü n n ep i est 
Közreműködik: Timothy Bentch, Pátkai Im
re és az Ócsai Baptista Énekkar

Ócsa
Református
templom

Október 27. 
17 óra

Ö k u m e n ik u s  re fo rm á ció i is ten tiszte le t 
(református, evangélikus, baptista)

Budapest 
Fasori Evangéli
kus templom

Október 27. 
18 óra

(Jövő heti számunkban folytatjuk.)



Evangélikus Élet 1996. október 13.

I Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts 
j meg, akkor megszabadulok. Jer 17,14

VASÁRNAP Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e 
I testvéreid. lMóz 37,14 (Mk 2,1—12, Ef 4,22—32, Zsolt 

137,1-8). József, amikor a testvérei után megy, bár ap- I ja küldésének engedelmeskedik, mégis maga tehet ar- 
I ról, ami vele történik. Ő a kedvenc fiú. Nem dolgozik I együtt testvéreivel. Különleges ajándékokat kap apjá- 
I tói, furcsa látomásaiban testvérei fölé helyezi magát -  

nem csoda, hogy nem szeretik. Mi is küldöttek vagyunk,I Atyánk kedvenc gyermekei, vigyázzunk, ne rontsuk el 
I viselkedésünkkel azt a feladatot, amit rank bíztak.

HÉTFŐ Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szerette- 
I im, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztá- 
I talanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a meg- 
I szentelődésünket. 2Kor 7,1 (lMóz 28,15, Fii 2,12—13, 

2Kor 1,1-7). Az élő Isten temploma, Isten gyermekei I vagyunk, legyünk méltók az ajándékhoz, az ígéretek
hez. Mert az élő Isten, bár szerető Mennyei Atya, ér
tünk mindent feláldozó, mindent nekünk ajándékozó 
Úr, mégis Isten. Legyen életünk minden napján előt- 

I tünk, hogy az, aki ránk vár, félelmetes és rettenetes Ur,I élet és halál, üdvösség és kárhozat ura.

KEDD Jézus Krisztusban teremtetett minden a meny- 
nyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok. Kol 1,16 
(Zsolt 148,3-5, Jer 17,12-17, 2Kor 1,8-11). Semmi ha
talom nincs Jézus Krisztuson kívül. A világ erői, látha
tó és láthatatlan, megismerhető vagy csak megtapasz
talható hatalmai mind kisebbek, gyengébbek Jézusnál.I Ez nem szembetűnő, sokszor nem is látszik, mégis 0  az 

I egyetlen, akire életünket bízhatjuk, aki valódi segítség,
I aki az Élet forrása.

SZERDA Pál úja: Mindenkinek mindenné lettem,I hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. lKor 
9,22 (Zak 8,13, Mik 7,18-20, 2Kor 1,12-24). Az élővi
lágban van egy jelenség, amit mimikrinek hívnak. Egyes 
élőlények képesek arra, hogy a környezetükhöz hason
lóvá válva, eltűnjenek ellenségeik elől, észrevehetetlen
né váljanak. Pál itt valamiféle keresztyén mimikriről 
beszél, a környezethez való hasonulásról az evangélium

érdekében. Nem a Krisztus-hit feladásáról van szó, ha
nem az érthetővé tételről, arról, hogy mindenkit azon a 
nyelven, jelképrendszeren szólítunk meg, amit megért. 
Ez természetesen hallatlanul nehéz, sokszor önma
gunk, életvitelünk feladását jelenti, de szükség van rá, 
mert csak így mondhatjuk el -  úgy, hogy meg is értsék 
az emberek, mit tett Jézus Krisztus értünk.

CSÜTÖRTÖK Haragra ingereljük az Urat? lKor 
10,22 (Ézs 8,19, 4Móz 12,1-15, 2Kor 2,1-11). Szembe
szállni az Istennel, hallatlan vakmerőség, mégis vannak 
esetek, amikor lehetőség van erre. Gondoljunk Ábra- 
hámra, aki roppant alázatosan, de mégis szívósan alku
szik Istennel Sodomáért. És az Isten nem haragszik 
meg! Amikor azonban valaki nem szembeszáll Istennel, 
hanem helyettesíteni akarja valaki mással, ott bizony 
félni kell Isten haragjától. Istent ezzel az eggyel lehet 
haragra, vagy ami talán még rosszabb, szomorúságra in
dítani, ha őt elfelejtjük, valaki mást állítunk a helyébe, 
mintha bárki más. ígérne, kínálna, ajándékozna annyi 
jót, mint Ő, a mi Atyánk.

PÉNTEK Megalázza a kevély tekintetű embert, a ha
landók nagyságát porba hajtja. Csak az Úr magasztalta- 
tik föl azon a napon. Ézs 2,11 (Jel 3,17-19, 2Móz 
15,22-27, 2Kor 2,12-17). Mert eljön az az idő, amikor 
nyilvánvaló lesz minden. Nem az számít majd, amit mi 
tartunk magunkról, vagy amit az .emberek gondolnak 
rólunk, hanem kiderül az igazság. A valódi kapcsolat a 
teremtő és a teremtett, a szerető és a hűtlen, a valódi és 
a látszat között. Amikor helyreáll a rend. Minden féle
lem ellenére várom azt a napot, mert bár tudom, nem 
az én napom lesz az, de helyreáll a rend, az a kapcsolat, 
ami itt csak töredékes, csak remélt.

SZOMBAT Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Zsolt 
18,32 (lKor 10,4, Júd 20-25, 2Kor 3,1-11). Nincs, j 
Igazán nincs is más, amit mondani kellene, még akkor 
is, amikor az emberek többsége minden mást kőszik- > 
Iának tart, minden másban bízik, minden másra épít. ( 
Mert minden más csak homok, csalóka remény, tűnő | 
álom, egyedül Isten az, akire építeni, akiben bízni le- j 
hét. Rihay Szabolcs

A körülnéző ember
2Móz 2,11-12

Észrevettük-e már, hogy 
mennyire foglalkoztat, izgat min
ket az emberek véleménye. Ha ró
lunk beszélnek, ránk figyelnek... 
talán mi is, mint Mózes, körülné
zünk, ide-oda nézünk, mielőtt va
lamit megteszünk. Félünk valaki
nek haragos pillantásától, és sok 
mindent megteszünk, hogy ott lé
gyen a Ifelyeslő mosoly.

De nem Isten mosolya -  haném 
az emberek mosolya érdekel.

A bibliai történetek nem szépí
tik Isten embereinek életét sem. 
Megítják azt is, hogy Ábrahám, 
Mózes, Pál vagy Péter mennyit 
botladozott... Igénkben is látjuk, 
hogy Mózesnél is ott van a bizony
talanság, és később a küldetés el
utasítása. Minden történet arról 
szól, hogy Isten sokáig türelmes és 
irgalmas, az emberi szív pedig 
alapjában romlott és főleg bizal
matlan Istennel szemben. Itt arról 
van szó, hogy Mózes a maga feje 
szerint próbál segíteni népén: 
megöl egy egyiptomit, aki verte 
egy zsidó testvérét. De nincs mö

götte az isteni küldetés tudata. Bi
zonytalan. Nem tudja, mi lesz a 
dologból. Még nem ismeri a csak 
Istentől függés boldog szabadságát -  
emiatt ott marad az emberektől 
függés kínzó állapota. Tudjuk, 
hogy később Isten meg tudta sza
badítani ettől. Az aranyborjúnál 
már nem néz jobbra-balra, nem 
érdekli a nép véleménye: szembe
fordul velük és összetöri a bál
ványt (2Móz 32,20).

A hit útján el kell jutnunk benső 
függetlenségre családtól, környe
zettől, emberi véleménytől. De ez 
a függetlenség nem lehet emberi 
bátorság, hősködés következmé
nye. Akik nem ismerik Isten dolga
it, csak lélektani síkon képzelik el 
az ilyen változást. Gondoljunk Pé
terre. O nagycsütörtök éjjel gyáván 
megtagadja Jézust, majd később 
Pünkösdkor bátran prédikál és sza
vaira 3000 ember tér meg -  de ez 
már a pünkösdi Lélek munkája.

Most jó lenne magunkba nézni. 
Hol tartok én, mennyire zavar má
sok véleménye.

Egy tévéadásban láttunk egy 
mai családot. A szülők és öt gyer
mekük, családi áhítaton egyen
ként pár szóval imádkoznak. A  
gyermekek megköszönik Istennek 
szüleiket, örömeiket, a hitvestár
sak a hitvestárs hűségét. Elgon
dolkodtam: milyen szép és meg
ható ez. És ez nem színház, ha
nem egy valóságos ma élő család! 
De mennyi feszültséget is jelent
het pl. a gyermekeknek iskolában, 
társaságban — ahol másképp gon
dolkodó társaik nem értik, talán 
kinevetik őket..'. A hithez hozzá
tartozik az a benső függetlenség, 
amely vállalja ezt a feszültséget. 
Ha már Isten vezet, nem lesz iga
zán döntő, hogy az emberek mit 
szólnak hozzá. Ezt a feszültséget 
nem kell „dramatizálni”, egysze
rűen vállalni kell, és meg kell 
szokni, hogy a többség mindig a 
széles úton jár.

Szeretnünk kell az Isten-nélkül 
élőket is, de ugyanakkor hívni kell 
őket Jézushoz vonzó élettel. De ez 
a szeretet csak akkor ér valamit, 
ha mi magunk állandóan Isten ve
zetése alatt járunk és akkor nem 
nézünk jobbra és balra...

Gáncs Aladár

Az Evangélikus Országos Mú
zeumnak 1996. év első felében, te
hát január 1-jétől június 30-ig a ki
mutatások szerint 1584 látogatója 
volt. Ebből 1200 volt Magyaror
szágról, 584 külföldről, 38 ország
ból. Legtöbben Németországból és 
az európai országokból, de szép 
számmal jöttek Észak- és Dél- 
Amerikából, Izraelből, Japánból, 
Kínából és a kelet-ázsiai szigetvi
lágból is.

1996. február 18-án volt Luther 
Márton halálának 450-ik évfordu
lója. Erről múzeumunk is megem
lékezett egy időszakos kiállítással, 
mely október közepéig még látha
tó. A „Luther emlékezete” című 
kiállítás anyagát Gulyásné Raksá- 
nyi Olga református nagykanizsai 
lakos tíz évig gyűjtötte a Luther 
életére vonatkozó képeslapokból. 
Magyarázatokkal is ő látta el a ké
peket. A nívós kiállítás jó hatást 
gyakorolt fiatalokra és idősebbek
re egyaránt. Konfirmandusok és 
diákok sokat tanulhatnak belőle.

Egy esseni német látogató írta 
emlékkönyvünkbe: „Csodálatosan 
eleven tárlatvezetésben volt ré
szűnk és megszégyenítő volt szá
munkra, hogy a német történelem 
e fontos szakaszának, a lutheri re
formáció történetének itt jobb ma
gyarázatát kaptuk, mint odahaza.” 
A Magyarországi Képeslapgyűjtők 
elnöke is megtekintette a kiállítást

MÚZEUMI HÍRADÓ
1996/2.

és így nyilatkozott: „Nagyon örü
lünk annak, hogy egyik társunk 
gyűjtésének kiválóan összeállított 
anyaga itt bemutatásra került.”

E  kiállítást követően Thököly 
Imrére emlékezünk. A  fejedelem 
földi maradványait 1906-ban hoz
ták haza Kis-Ázsiából és útközben 
itt a pesti Deák téri evangélikus 
templomban is felravatalozták. Ez 
adja meg a kiállítás aktualitását.

Időközben 1996. április 26-án az 
Evangélikus Teológián (Budapest 
XIV, Rózsavölgyi köz 3., a 7-es 
busz végállomásánál) a millecen- 
tenáriumi ünnepségek keretében 
nyílt meg múzeumunk „Evangéli
kus középiskolák a történelmi Ma
gyarországon” című kamarakiál
lítása, múzeumigazgatónk rende
zésében. Segítőtársai voltak: 
Benkő Andrea, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum főmunkatársa és Ke
mény Gyula kiállításrendező. A ki
állítást a megnyitó után nagy ér
deklődés kísérte. Éppen ezért az 
új tanévben, szeptember 24-től is
mét látogatható lesz, hétfőtől pén
tekig 10-18 óráig, szakszerű tárlat- 
vezetéssel. Aki még nem látta, fel
tétlenül tekintse meg! A kiállítás
ról nagyon jó  beszámoló jelent 
meg a Lelkipásztor című evangéli
kus folyóirat 1996. nyári számában 
„A bölcsesség kezdete az Úrnak 
félelme” cím alatt Ratzky Rita iro
dalomtörténész tollából.

A magyar evangélikus egyház- 
történet népszerűsítése érdekében 
múzeumunk kiadványokat jelentet 
meg (Egyháztörténeti arcképcsar
nok), melyeknek nyomtatási mun
káját a FEBÉ nyomda vállalta dr. 
Gadó Pál vezetésével.

Eddig megjelent füzetek: A wit
tenbergi Fekete Kolostor körtefá
ja (Luther-Cordatus)

Sárvári találkozás (Dévai- 
Sylvester)

A kassai diák (Bornemisza Pé
ter)

Sztárai Mihály, az énekes prédi
kátor

Rabláncon (Gályarabok)
Thököly Imre
Előkészületben: Petrőczy Kata- 

Szidónia
Krmann Dániel és kora a Türel

mi Rendeletig
Bél Mátyás
Tessedik Sámuel
A kiadványok a Budapest, Deák 

téri Huszár Gál könyvesboltban 
olcsó áron kaphatók. Az ifjúság 
számára jó és alkalmas ajándék.

A múzeum dolgozói az elmúlt 
félévben is hűségesen és lelkiisme
retesen végezték munkájukat. Ez 
jól kitűnik a vendégkönyvi beírá
sokból.

Mindazért, ami mögöttünk van, 
Istennek adunk hálát és dicsérjük 
az ő szent nevét.

P.L.

A VASÁRNAP IGÉJE
FELOLDÓ SZERETET
Lk 13,10-17

Két különböző gondolkodással 
’ állunk szemben. Már nem a szom- 
! batnap törvényének értelmezésé

ről van szó. Az elöljáró a munkát 
mintegy függetleníti Istentől, mint 

! szükséges „rosszat”, a szombatna
pon nincs létjogosultsága. Jézus vi
szont az emberben, sorsokban, 
életekben gondolkodik, ebből ki
indulva, Istentől rendelt életfor
mának tekinti a munkavégzést. 
Igaz, hogy Isten a hetedik napon 
megpihent (lM óz 2,2-3), de ez 
nem tétlenség (Jn 5,17). Jézus sem 
tud tétlenségben lenni, Atyját kö
vetve ő is munkálkodik, így kap
csolódik be Isten életébe.

Az embert be akarja vonni ebbe 
az életbe. Ez az ember számára ju
talom, ha a munkát hivatásnak, 
szolgálatnak tekinti. Munkahe
lyen, otthon, családban, az élet 
bármely területén. Ebben az 
összefüggésben már nem a törvény 
betűje (14. vers) köt, hanem az 
embertárs, a felebarát érdeke. Ez 
halasztást nem tűr, mert köteles
ség, és ez szeretetből fakad. A sze
retet pedig halaszthatatlan, fölötte 
Van a törvénynek: !yAsszony, meg
szabadultál betegségedből.” De az 
elöljáró viselkedése alapján a sze
retet halasztható, azonban így 
könnyen elmulasztottá válhat.

Az életünk tele van halasztha
tatlan és elmulasztott szeretettel. 
A világi hívságok ok-okozati 
összefüggései hamar elvonják a fi
gyelmet, megtévesztenek, és egy 
pillanat alatt a maguk törvényének 
farizeusaivá változtatják az em
bert. Ez a veszély naponként ta
pasztalható. Különösen jelentke
zik ez a nevelés terén, ahol renge
teg a pótolnivaló. Az elmulasztott 
szeretetben szenvedő állapota ki
töréshez, teljes lelki összeomlás
hoz, még halálhoz is vezethet. Jé
zus nem halasztott, áldozatával be
töltötte a törvényt.

Jézus radikálisan cselekszik, ra
dikális változást vár tőlünk is. Nem 
paragrafus mögé bújó képmutató 
bíhelődést,-. hanem gondolkodá
sunk átállítását a szeretet cselek
vésére. ,Isten4cérdéssé teszi szár 
munkra a szenvedő ember megse
gítését. Jézus szolgál, ezért jött a 
világba. Erre a szolgálatra hív. Sok 
a süllyedésben lévő ember, akik 
váiják segítségünket. Ezeknek az 
embereknek megsegítése az ün

nep, ihert tudom, mi ér többet. A 
tizennyolc éve beteg asszony (16. 
vers) a törvénnyel szemben. Amire 
a törvény nem volt képes, azt meg
tette Jézus, feloldotta (16. vers) 
betegségének megkötő köteléké
ből szeretete által az asszonyt.

E feloldás az, melyre sokan 
éheznek, áhítoznak. A feloldás 
eszközévé kell válnunk, hogy el
mondhassuk, világosságban járunk 
(Jn 8,12), és hogy ezt a világossá
got minél többen megtapasztalják, 
megismeijék szolgálatunk által. 
Ezáltal lehet igazán megérteni az 
emberi méltóság tiszteletét, legyen 
az bármennyire elesett ember 
(Bodelschwing). Öröm látni, ami
kor egy szociális otthon gondo
zottjai a gondozókkal együtt tud
nak örülni egy névnapon betegen, 
megfáradtán, családtagjaiktól el
hagyatottan a feloldó szeretet ál
tal.

Jézus Isten áldása alá akarja he
lyezni e feloldó szeretet tevékeny
ségét. így lehet áldásos életünk, 
munkánk, hétköznapjaink, ünnep
napjaink. Azt szeretné Jézus, ha 
nem függetlenítve élnénk ünnep
napjainkat, hétköznapjainkat, 
mert ez könnyen öncélúságba ve
zethet, eltántoríthat Isten akaratá
nak cselekvésétől. Jézus radikali- 
tása szabaddá teszi életemben a 
szeretetet a mindenkori cselekvés
re. Nem köti feltételhez, regulá
hoz, hanem követésére szólít fel, 
mert ebben tapasztalom meg az 
emberi közösség és az egyén mél
tóságát. Ebben a méltóságban ér
zem azt, hogy Isten szeret. Ez a 
szeretet fel akar frissíteni. Ehhez 
kellenek a csendes ünnepnapok, 
amikor töltekezhetem a szeretet 
igéjével, de számot is adhatok tet
teimről, az emberi méltóság vigyá- 
zásáról. Ámen.

Halasi László

IMÁDKOZZUNK!
Jézusunk, láttasd meg velünk, hogy 

munkatársaid vagyunk, és eszerint 
cselekedjünk felebarátaink javára. 
Amen.

, JÓ, REGGELT ADJ, ISTENEM! 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a Magyar Televízió november 
23-ig, minden szombaton reggel 8.00 
órai kezdettel a TVl-en. A műsorok a 
magyarországi reformáció kezdeteitől 
a XIX. századig követik egyháztörté
nelmünket.

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten , 1996. október 13,
L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly: de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Baliczá 
Iván; n ., Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, m ., 
Víziorgona u. 1. de. 9. Missura Tibor; Csil
laghegy, m ., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Thumay Béla; Óbuda, III., Dévai Bírö M. 
tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, 
IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy La- 
jós; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 4. sze- 
retetvendégség; VII., Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv.) (zsinati) Bencze András; du. 6. 
Nagy Zoltán; VIH., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; vm , 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 Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Tamásy Tamásnc; 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. (családi) Ferenczy 
Erzsébet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fa
sor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, 
xn., Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy 
Támás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. 
fél 7. Takács József; XIII., Kassák L. u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán 
u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei 
út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Thmásné; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; 
Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. dr. Ra
fael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 
73. (nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rá
kosszentmihály, XVI., Hősök tere 11 de. 10. 
dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyá
ny I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyás
föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. 
Péter Attila; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskereszt
úr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Péter Atti
la; Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. 
Kósa László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos
suth tér 3. de. 10. D. dr. Harmati Béla; Kis
pest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bul
csú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. 
Széli 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. Solymár Gá
bor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy 
Géza; Törökbálint (ref. templom) du. 3. 
Endreffy Géza; Budakeszi, de. 8.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 19. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: 2Thessz 3,6-9; az igehirde
tés alapigéje: Lk 13,10-17.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 
október 12. szombat: Missziói Híradó 
Váraljáról
október 13. vasárnap: Áhítat. Erdélyből 
-  Tóth Károly (Halmágy)
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 október 13-án, 
vasárnap 1535 órai kezdettel.

KELENFÖLD
EVANGELIZÁCIÓ lesz október 

16-18. este 6 órai kezdettel a tanácste
remben (Budapest XI., Bocskai u. 10.), 
„TÁNCOLVA ÖRÜL’ (Jer 31,1). Igét 
hirdet: Szeverényi János

MEGJELENT A MISSZIÓI 
MAGAZIN ŐSZI SZÁMA!

A színes, képes magazinért csak 
adományokat fogadunk el. 
Megrendelhető az Evangélikus Rádió
misszió címén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A FEBÉ Evangélikus Diakonissza 
Egyesület püiscsabai SILÓ Társasott
honában megüresedik egy súlyosan 
mozgássérült emberek használatára 
épült kétszemélyes lakrész (előtér, szo
ba, konyha, fürdő). Az otthon kere
kesszékkel közlekedők számára is aka
dálymentes életvitelt biztosít, munka
végzés lehetséges.

Várjuk fiatal, aktív, lelki életre és 
közösségre vágyó házaspárok, testvér
párok stb. sürgős jelentkezését a moz
gásszervi állapotuk leírásával: 2081

Piliscsaba, József Attila u. 7-9. Tel.: 06- 
(26)-373-423,373-983.

1996. október 21-én, hétfőn este 6 
órakor a Nemzeti Filharmónia a 
„Millecentenáriumi Orgonahangver
senyek ’96 Magyarország” c. sorozat 
keretében hangversenyt rendez a kő
szegi evangélikus templomban. Közre
működik Ardó Mária -  ének, Győrffy 
Gergely hegedű, Kovács Endre orgo
na. Az elhangzó művekről Ittzés János 
lelkipásztor mond ismertetőt. A belé
pés díjtalan.

TÓTKOMLÓS
A gyülekezet most felépült új Szere

tetotthona november 1-jén megnyílik. 
Jelentkezéseket még elfogadnak a kö
vetkező címen: Evangélikus Lelkészi 
Hivatal, 5940 Tótkomlós, Luther u. 1.

Az MPKE-ben október 15-én kedden 
délután 17 órakor dr. Hafenscher 
Károly tart előadást „Luther élet
művének tanulságai” címmel. (OMIKK- 
Klub Bp. VIII. Múzeum u. 17.)

ELŐSZÖR MAGYARORSZÁGON!
A Bálint Zsidó Közösségi Ház, a Német Ajkú Evangélikus Egyházközség és a 

Német Ajkú Református Egyházközség tisztelettel meghívja Önt MARC CHA
GALL: KÉPEK A BIBLIÁHOZ c. litográfia kiállításra, mely megtekinthető 
1996. szeptember 29-től október 20-ig, szombat kivételével mindennap, 
9.00-18.00 óra között a Bálint Zsidó Közösségi Házban (1065 Bp. VI., Révay u 
16.)

Október 13., vasárnap 15.00-18.00 „JÉ, A SZAMÁR ZÖLD?!” Gyerekdél
után, játszóház 5-12 éves gyerekeknek, Chagall képeinek szellemében

Október 14., hétfő 19.00 ZENE ÉS GONDOLATOK CHAGALL KÉPEIHEZ
Házigazda: Schöner Alfréd főrabbi és Bognár János színművész
Október 16., szerda 19.00 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS VALLÁSOK

RÓL, SZIMBÓLUMOKRÓL CHAGALL KÉPEI ALAPJÁN.
Vendégeink: Popper Péter pszichológus, Marosi Ernő művészettörténész S. 

Nagy Katalin művészettörténész. Moderátor: Fodor János
Az előadások és a programod kétnyelvűek (német-magyar).
A belépés díjtalan!

Az OPNI valláslélektani osztályán 1997 januárjában kétéves valláspatológiai (a 
vallásos hitélet és a lelki torzulások, betegségek keveredése) szemináriumot indí
tunk. Lelkigondozással, lélekgyógyászattal foglalkozók jelentkezését várjuk. A 
szeminárium négyhetente kerül megtartásra, pénteken 14-18 óráig. A rendezvény 
önköltséges, féléves költség az aktuális árviszonyoknak megfelelően előre látha
tóan 8-10 ezer Ft.

Dr. Sülé Ferenc oszt. vez. főorvos
OPNI Valláslélektani Osztály, 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 116. Tél.: 176-0922/260

Endreffy Géza végzett teológus lel
késszé avatásának időpontja megvál
tozott. Az új időpont: november 9-én, 
szombaton, du. 3 órakor a kelenföldi 
templomban (Bocskai u. 10.)

HALÁLOZÁS
Barti József 86 éves korában Keme- 

neshőgyészen elhunyt. A gyülekezet 
nagy részvéttel vett búcsút 30 éven át 
volt hűséges gondnokától, lapunk olva
sójától. „Szolgálatodat maradéktalanul 
teljesítsd” (2Tim 4,5).

Gyűjtő keres készpénzért Hűmmel, Goe
bel és egyéb porcelánfigurákat. Sérült dara
bok is érdekelnek. Ibii: 06-30-310-159, na
ponta 18 és 22 óra között.

Fasorban végzett fiatal lány albérleti szo
bát keres Budapesten.

Evangélikus
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H E T IL A P

A d r á g a  k e g y e l e m  a szántóföldbe elrejtett kincs, 
amelyért az ember elmegy és örömmel eladja

mindenét, amije volt, 
a drágagyöngy, amelynek áráért a kereskedő minden

vagyonát odaadja... 
Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány otthagyja

a hálóját és követi őt.
ARA: 35 FT Bonhoeffer

A TARTALOMBÓL
A PESTÚJHELYI TEMPLOM

LELKÉSZAVATÁSOK EGYHÁZUNKBAN

„EZERKILENCSZÁZÖTVENHAT, 
TE CSILLAG”

ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK 
PROGRAMJA A tanévnyitó istentisztelet gyülekezete

ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓ A DEÁK TÉREN
OKTÓBER 19., SZOMBAT 

Éneklés, gyülekezés
Kezdő áhítat: Milyen lélek van bennetek? 
(Lk 9,51-56) -  dr. Koczor Miklós 
Bevezetés a csoportmunkához: Jézus a 
hajléktalan (Lk 9,57-58) -  Gáncs Péter

12.00 Ebéd (Ev. Gimnáziumban)
13.00 Csoportbeszélgetés
15.00 A zuglói i(jóság műsora

9.30
10.00

11.00

16.00 Bevezetés a csoportmunkához: Jézus a 
. „szívtelen”? (Lk 9,59-61)

16.30 Csoportbeszélgetés
18.00 Esti áhítat: Előre nézz! — dr. Koczor Miklós

OKTÓBER 20., VASÁRNAP
10.00 Úrvacsorái előkészítő -  Verasztó János
11.00 Istentisztelet úrvacsoraosztással 

(Lk 10,1-2) -  Zászkaliczky Péter

NEGYVEN EV
1956. október 23. Már negyven éve történt. Emlékezé

sünk ma elsősorban erre a napra tekint vissza. Újey in
dult, mint bármelyik októberi munkanap. Az ország pol
gárainak legtöbbje semmit sem riidott, nem is sejtett elő
re nézve. Vidéken különösen nem. Csak az őszi munkák
ra, betakarításra, szüretre koncentráltak. Az ipari üze
mekben sem volt látszata forrongásnak.

Nem így Budapesten. A fővárosban egyetemisták, diá
kok, fiatalok készültek felvonulásra, tüntetésre. Csak ko
ra délután, a rádióból szállt a hír világgá: a felvonulásból 
felkelés, nuyd rövidesen a forradalom alakult ki. Az ak
kori kormány és a pártvezetés kapkodó, határozatlan in
tézkedései egyre jobban mélyítették a szakadékot, de egy
re nagyobb hangsúlyt kapott: mit kíván a magyar nemzet! 
-  és ekkor már talpon volt az egész ország. Eldördültek a 
fegyverek, folyt a vér, de a forradalommal egyetértett az 
ország népe.

Erre emlékezünk ma a negyvenéves évfordulón. Meg 
arra, hogy mindez micsoda áldozatok árán ment végbe. 
A hatalom az erőszak útját, a vérbefojtást választotta. Az 
évtizedek alatt felgyülemlett sok fenyegetettség, gyötre
lem és igazságtalanság alól felszabadulni vágyó milliók 
forradalmát, a dicső felkelést fojtották vérbe. Ma arra a 
napra úgy emlékezünk, mint amely végül mégis alapja 
lett a mai, szabad hazában való életünknek. Végül még
iscsak megszabadultunk az idegen hatalom katonacsiz
máitól, helyreállott függetlenségünk. Amit akkor az ide
gen túlerő levert, azt most megvalósíthattuk. A mag, 
amelyet akkor elültettek, kikelt, kicsírázott, lassan fává
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növekedett, és gyümölcsöt érlelhet. Egyik gyümölcse az, 
amit ugyancsak ma ünnepelünk, kikiáltottuk a Magyar 
Köztársaságot. Demokratikus választások, demokrati
kus parlament az alapja törvényes életünknek.

Szükség van a további gyümölcsökre. Az egyik ilyen le
gyen ma a hála. Mi, keresztyének, Istennek adunk hálát 
azért, hogy az áldozat nem volt hiábavaló, az elnyomás 
után megszületett a szabadság. De mire használjuk ezt a 
szabadságot, hogyan élünk vele? Napjaink égető kérdé
se, mert sok az elégedetlenség, a vágyak nem lettek való
sággá.

Lelki, szellemi és gazdasági téren egyaránt sokat kell 
helyrehoznunk. Minden területen újjászületésre, meg
újulásra van szükségünk. Mindnyájunknak! Jézus 
Krisztus egyházában tuójuk, hogy a lelki újjászületés Is
tentől adatik, tőle kell hát kérnünk, igéjére kell figyel
nünk. így tisztulhat tudatunk, juthatunk el kiengesztelő- 
désre, békülhetünk egymással, megbecsülhetjük egymást 
és eljuthatunk pártoskodás helyett egységre, egymás el
leni küzdelem helyett dolgaink rendezésére és társadal
mi életünk megújulására. Az erkölcsi értékek megvalósí
tása hitünkből következik.

Amikor visszatekintünk a negyven évre, megerősödhe
tünk a reménységben is, mert Isten történelmet irányító 
kezét látjuk az események, a rendszerváltás, a független
ség elérése és a szabadság megvalósítása mögött. Éltes
sen is ez a reménység, hogy még úrrá lehetünk hibáin
kon, bűneinken, és építhetünk a kapott alapokon iga- 
zabb, jobb, igazságosabb életet!

Szeptember 20-án nyitotta 
meg az új tanévet Teológiai Aka
démiánk. Ahogy növekszik a 
hallgatók száma évről évre, úgy 
lesz egyre sűrűbb a zuglói temp
lom padjainak az az oldala, ahol 
rendszeresen a hallgatók ülnek. 
Most is így volt.

A tanévnyitó istentiszteleten D. 
Szebik Imre püspök prédikált, aki 
egyben a következő tanévben a 
felügyeletet is ellátja. Igehirdeté
sét Ef 4,11-16 versei alapján az ősi 
fohásszal kezdte: „ Veni Creator 
Spiritus”-Jövel Teremtő Szentlélek! 
Látogassa meg a professzorokat, 
hallgatókat, egész egyházát!

Az egyháznak növekednie, tere
bélyesednie, erősödnie kell. Nem 
lehet belenyugodni a fogyásba, 
erőtlenedésbe, csökkenésbe. Az az 
egyház, melyben magától értődő a 
növekedés, terebélyesedés. Isten 
keres minket, ezért ad prófétákat 
és tanítókat, és erre a szolgálatra 
folyik itt a felkészítés. Prófétai lel
kűiét kell, hogy megmondja ko
runk fonákságait és tanítók kelle
nek, akik szembesülnek és szem
besítenek korunkkal. Növekszik-e 
az egyház? A hit egységében. A  hit 
tartalmának egységét jól kell hasz
nálni, hogy egybe illeszkedjék a 
test, az egész egyház.

Dr. Reuss András rektor tanév
nyitóját Luther sekrestye imádsá
gának egy mondatával kezdte: „ha 
magamra maradok, könnyen min
dent elrontok.” Beszámolt az Aka
démia épületén elvégzett munkák
ról, a tetőtér beépítése után kiala-

Dr. Karl Schwartz professzor 
előadását tartja

kították a könyvtár termét, ez a 
növekvő hallgatói létszám miatt 
nagyobb lett. Ezután már mindén 
tekintetünket a teológia tudomá
nyának művelésére fordíthatjuk. 
Istennek csak a legnagyobbat, leg
szebbet és legtisztábbat adhatjuk. 
Bejelentette, hogy dr. Kari 
Schwartz, a bécsi teológiai fakultás 
egyháztörténet professzora a kö
zös megállapodás alapján az elkö
vetkező öt évben vendégpro
fesszorként tart előadásokat ná
lunk. (A professzor bemutatkozó, 
székfoglaló előadásának egy rész
letét következő, reformáció ünne
pi számunkban adjuk közre.) Vé
gül a rektor a kezdődő félév adata
it ismertette, mely szerint az I. év
folyamra 24 hallgató, a hittantaná
ri szakra pedig 7 hallgató iratko
zott be. Három Tanárképző Főis

1996-97-ES TANÉV Nyitrai Márta

I. FÉLÉV Réthelyi Mária 
Rúzsa Zsolt

I. ÉVFOLYAM Sági Péter 
Szabó Barbara

Balázs Viktória Szabó Szilárd
Borbély Imre 
Deák Ágota

Varga Katalin 
Wagner Szilárd

Gombor Krisztián
Horváth Olivér 
Horváth Zoltán Olivér HITTANTANÁROK
Ihász Mihály Budai Gergely
Jéckel Gábor Budaker Dóra
Kalincsák Balázs Ivanics Melinda
Katona Bálint Kerepeszki Anikó
Kendeh K. László Pallós Réka
Kulcsár Zsuzsanna Szűcs Petra Zsuzsanna
Laczi Roland 
Molnár Eszter

Vidovenyecz Krisztina

Nagy Dorottya Körösi Krisztina H. évf. (Debre-
Németh Szabolcs ceni Református Teológiáról jött át)

kolán kihelyezett tagozat műkö
dik: Nyíregyházán 8-an, Kaposvá
rott 2-en és Győrött 8-an iratkoz
tak be. Két ösztöndíjas hallgatója 
is van az Akadémiának Holger 
Weih Németországból és Jeff 
Drake az Egyesült Államokból. (A 
felvett hallgatók névsorát más he
lyen közöljük.) Megnyitó beszédét 
a rektor e szavakkal fejezte be: ,A  
teológia nem egyéni munka. Hor
doz minket a múlt, hordozzuk a 
múltat.”

Az Akadémián dolgozók közül 
ketten mentek nyugdíjba: 
Zászkaliczky Pálné élelmezésveze
tő és Csorba István főtitkár. Helyü
ket pályázat útján töltötték be: 
gazdasági vezető lett: Oravecz Má
ria, a főtitkári tisztet pedig Szűcs 
Andrásné Prőhle Lívia tölti be.

A  hittantanároknak ifi. Harmati 
Béla tarT művészettörténeti elő
adásokat.

Az Akadémiát, régi és új hallga
tóit, nyugdíjba távozókat és új 
munkásokat az országos egyház 
nevében D. dr. Harmati Béla püs
pök köszöntötte. Jó, hogy nem va
gyunk egyedül, Európában sokak
kal együtt és ökumenében. A teo
lógia azért van, hogy tanítson gon
dolkozni bennünket, de egyben ar
ra is int, hogy csak együtt létezhe
tünk.

Az Akadémia megkezdte mun
káját! Az egyház népe pedig imád
kozó hátvédként kísérje a munkát, 
könyörögve a teremtő Szentléle
kért.

Tóth-Szöllős Mihály

1996 SZEPTEMBEREBEN 
VÉGZETT HALLGATÓK

LELKÉSZ
SZAKON:

Bácsiné Vilmos Andrea 
Bányai András 
Endrefly Géza 
Ferenczy Andrea 
Huszka Csaba 
Mesterházy Zsuzsanna 
Selmeczi Lajos Péter 
Szpisák Attila

LEVELEZŐ
SZAKON:

Janecskóné Szrányi Hajnalka 
Selmecziné Fazekas Andrea 
Szalay Tamásné

PANNONHALMA -  PÁPALÁTOGATÁS -  GYŐR
Ezer éve annak, hogy a nyugati 

szerzetesség megalapítójának, 
Szent Benedeknek követői letele
pedtek hazánkban. Azt a hegyet 
választották letelepedésük helyé
ül, melyet ma is Pannonhalmának 
nevezünk, egykor évszázadokon át 
pedig Mons Sacerként ismertek. A 
bencés szerzetesrend egész éves 
ünnepségsorozatot tervezett és va
lósított meg mind ez ideig. Ebben 
a sorozatban a legkiemelkedőbb 
esemény volt szeptember 6-án, 
amikor II. János Pál pápa megláto
gatta a bencéseket, esti könyörgé
sen (vesperás) vett részt, homíliát 
tartott, és a szerzetes közösséggel 
együtt töltötte a napot.

Pannonhalma neve és a szerze
tesek tevékenysége az ökumené 
szellemében is kiemelkedő. A pá
pa homfliájában erre így mutatott 
rá: „ Történelmetek kezdetei abba a 
korba nyúlnak vissza, amelyben a 
keresztény kelet és nyugat még osz
tatlan volt. Am ikor Pannonhalma 
alapításának ezredik évfordulóját 
megünnepeljük, akkor visszaemlé
kezünk a híveknek arra az egységére, 
amely az első évezredet jellemezte. A  
ti gyökereitek ebbe az áldott kor

szakba nyúlnak vissza. Olyan múlt 
ez, amely kötelez benneteket és fel
adatot ad, ugyanakkor azonban jö 
vőtök biztosítéka is. ”

Az egyháztörténelemből tudjuk, 
hogy 1054-ben szakadt két részre -  
keletire és nyugatira -  az egyház. 
Amikor a pannonhalmi bencések 
ezt az alkalmat tervezték, még élt 
az a remény, hogy II. Alexij pátriár
ka is ellátogat Pannonhalmára eb
ben az időpontban, és alkalom 
nyílhat a két egyházfő találkozásá
ra éppen itt, magyar földön. II. 
Alexij nem látta elérkezettnek az 
időt erre a találkozásra. De a re
ménységet nem kell feladni. Időre 
van szükség arra, hogy ki-ki feldol
gozza maga szemszögéből a múltat 
és megtalálja a másik kezet...

Azért a bencés jubileum sokat 
tett az ökumené érdekében. Szep
tember 14-én, a Keresztény Egység 
Napját tartották meg. Ezen a leg
rangosabb résztvevő Alexandria 
pátriárkája, III. Senuda kopt pápa 
volt. Rajta kívül több ortodox egy
ház küldte el képviselőjét, metro- 
politák, püspökök és papok képvi
selték az ortodox egyházak széles 
skáláját. Meghívást kapott a hazai

református és evangélikus egyház 
is. Egyházunkat D. dr. Harmati Bé
la püspök képviselte.

Várszegi Asztrik pannonhalmi 
főapát a jubileumot alkalmas idő
nek tartotta, hogy „a jövő érdeké
ben, a szekularizált világban való hi
teles tanúságtételért testvéri párbe
széd induljon meg Pannonhalmán". 
Istentiszteleti homfliájában a kien- 
gesztelődés felé irányította a jelen
lévők gondolatait, mert ez szaba
dít fel és „Krisztus egyháza csak a 
testvéreiddel megvalósított egységben 
lehet nemzetek fölé emelt je l”.

Az egynapos pannonhalmi láto
gatás után a pápa Győrbe utazott, 
ahol a viharos időjárás ellenére is 
több mint százezer ember előtt 
folyt a szentmise. Igehirdetésében 
itt a pápa az egész néphez szólt: 
„az Evangélium titeket is új embe
rekké és új nemzetté tett. Öltsétek 
magatokra az új embert, úgy, ahogy 
ezt ezer éve őseitek tették..."

Ezen a győri alkalmon is jelen vol
tak a nem katolikus egyházak képvi
selői. Egyházunkat D. Szebik Imre, az 
Északi Egyházkerület püspöke és 
Jankovits Béla a Győr-Soproni 
Egyházmegye esperese képviselte.

A kétnapos látogatás minden al
kalmán a jövőben való bizakodás
ra, az akadályok legyőzésére és új 
elkötelezésre buzdított a pápa és 
ezt sugallta minden megszólalás. 
Csak meg kell valósítani a keresz- 
tyénség örök programját: „meg
újulni lélekben és érzületben és felöl
tem az új embert, aki Krisztusban, a 
feltámadott Úrban él!”

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Országos 

Múzeum
hazánk Millecentenáriumának 

tiszteletére,
Thököly Imre Törökországból 
90 éve hazahozott hamvainak 

a Deák téri templomban történt 
felravataiozásának emlékére 

Thököly Imre és kora 
címmel

kiállítást rendez.
Megnyitja

D. dr. Harmati Béla püspök
A megnyitás időpontja:

1996. október 21., 
hétfő 18 óra

FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁK I. ÖKUMENIKUS 
TALÁLKOZÓJA 

„Protestantizmus -  Közoktatás”
1996. október 25-én, pénteken de. 9 órától a Szegedi Kis István Reformá

tus Gimnázium és Szakközépiskolában (5400 Mezőtúr, Kossuth u. 2-6.).
Igét hirdet: D. dr. Harmati Béla püspök, a MEÖT elnöke
Előadást tart: dr. Tőkéczky László, dr. Sólyom Jenő és Platthy Iván c. ál

lamtitkár.
Délután kiscsoportos beszélgetések igazgatók, tanárok és diákok számá

ra.
Záró áhítatot tart: D. dr. Hegedűs Lóránt református püspök.

KERESZTYÉN KÖNYVVÁSÁR 
és terjesztői találkozó

Közel 20 keresztyén kiadó bemutatót és vásárt tart kiadványaiból, 1996. 
november 8-án pénteken 11-19 óráig és 9-én szombaton 10-18 óráig, 

a budapesti Református Teológiai Akadémia dísztermében, Ráday u. 28. 
alatt.

Ezzel egy időben a könyvterjesztőknek szemináriumot és fórumbeszélge
tést szervezünk ugyanott.

További információk: 371-0226-os telefonon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A reformáció városai címmel sugározza október 24-én 17.55-kor a TV 1 
azt a műsort, amely Luther Márton életét követi nyomon Eislebentől Erfur
tig. A műsor második részét október 31-én láthatják a TV 1-en 17.55-től. Eb
ben az adásban Luther életét Wittenbergtől követhetjük nyomon.

A költő álma címmel Reményik Sándor verseiből készült összeállítást su
gároz a TV 1 október 30-án 17.45 órai kezdettel Nagy László szerkesztésé
ben. A műsorban közreműködik: Jancsó Adrienn, Kubik Anna, Papp János, 
Papp Zoltán és Újvári Zoltán.
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Ha egy hajó idegen kikötőhöz közeledik, 
mielőtt befutna, megvárja a révkalauzt.
Ő az, aki ismeri a kikötőt, a zátonyokat 
és a rejtett áramlatokat, melyek a büszke 
óceáqjárókat könnyen ócskavassá változtathatják. 
A révkalauz gyakran kis bárkával érkezik, 
jelenléte mégis nélkülözhetetlen, ha a tengerészek 
biztonságosan akarnak partot érni.
Ezt egy hajózásról szóló könyvben olvastam. 
Engem bosszant, amikor mások akaiják 
megmondani, hogy mit hogyan csináljak:
A nagyi, anyuék, a tesóm és a többiek.
Azt mondják, ők már tapasztaltabbak...
„Vigyázz, baj lesz az önfejűségből!”
Mitagadás, sokszor igazuk is van.
Persze ezt általában csak a nagy „koppanás” 
után veszem észre.
Lehet, hogy révkalauzra nemcsak a matrózoknak 
van szükségük?

BESZÉLJÜNK AZ ERŐSZAKRÓL...
A címbeli szó ellentéte a szelídség, amelyet Jézus 

Krisztus is hirdetett az emberek között. Először be
széljünk arról, hogy te milyennek látod magad? Sze
líd, türelmes, vagy akaratos, erőszakos vagy? Nézze
tek körül a világban! Milyennek látjátok? Eluralko
dott az erőszakosság a földön? Sajnos, igen. A szülők 
hiába próbálják gyermekeiket erőszakos események
től megvédeni, behatol az otthonokba is az erőszak, a 
televízió képernyőjén, az újságok híradásain keresz
tül. Egészen biztos vagyok abban, hogy számos példát 
tudnátok mondani a legszörnyűbb erőszakos cseleke
detekre.

Kezdődött ez már az első testvérpár életében. (Gon
doljatok csak Káinra és Ábelre!) Nemcsak a mai em
ber életében van jelen a bűn következményeként az 
erőszak, így volt ez régen is. A Királyok Könyvében ol
vashatunk egy történetet, az erőszak példájaként, 
Nábótról és a szőlőjéről. Ez a történet azzal kezdődik, 
hogy Nábót szőlőskertje a királyi kert szomszédságá
ban van, és a király úgy dönt, hogy megveszi, vagy el
cseréli Nábót földjét egy másikra, mivel igen megtet
szett neki a kert. De a földet nem tudja megszerezni a 
király, valószínű Nábót azért ragaszkodott hozzá, mert 
szüleitől örökölte. A király megsértődik, bánatában 
nem eszik, lefekszik, amiért Nábót nem akarja neki el
adni a szőlőjét.

Nem ismerős nektek ez a viselkedés valahonnan? 
Ugye előfordul ez néha a gyerekekkel, ha nem telje
sül a vágyuk, durcásan félrevonulnak, nem esznek. Te 
mit teszel, ha el szeretnéd érni, amit akarsz?

Az erőszaknak nagyon sok formája van. Te melyi
ket alkalmazod, ha úgy érzed, meg kell kapnod vala
mit? De jó lenne, ha senki soha nem lenne erőszakos, 
még egy kicsit sem!

Sajnos, a gyerekek a felnőttektől látják a rossz pél
dákat arra, hogy az erőszakos ember eléri, amit akar.

Nábót története itt véget is érhetett volna, de a ki
rálynak volt egy gonosz felesége, aki intézkedett, csak 
a maga céljai érdekelték, és a legszömyűbb erőszaktól 
sem riadt vissza. Nábótot hamis vádak alapján elítél
tette, akit ezután megköveztek. így most már akadály 
nélkül a királyé lehetett a szőlőskert. Megrendítő ez a 
történet a számunkra azért is, mert ma sem ritka ese
mény az, hogy meggyilkolnak valakit az értékeiért.

Gondoljuk csak végig, hol kezdődik ez az erősza
kosság az emberek életében? Már az egészen kicsi 
gyermekeknél is előfordul, hogy sírva, veszekedve ve
szik el egymás játékát. Később sem tűnik el az erőszak 
a gyerekek életéből, mert az iskolában, a játszótéren 
is jelen van a gyerekek kapcsolataiban. A testi bántal
mazások, a gúnyolódások, mind a bűn következmé
nyei. Nagyon szomorú lenne, ha csak azt mondhat
nánk, hogy ilyen a világ, amelyben élünk, nincs mit 
tenni, el kell viselnünk. De ellenállhatunk a gonosz

indulatoknak, szembefordulhatunk a gyűlölettel, az 
erőszakkal. Igaz, nem emberi erővel, hanem Jézus 
Krisztus segítségével, aki társként, barátként mellet
tünk áll, amikor a rossz cselekedeteket megtagadjuk, 
amikor szeretettel győzzük le az erőszakosságot.

Rajtatok is múlik, milyen lesz a világ az elkövetke
ző időkben! Csak egyet kell tennetek, őszinte imád
ságban kérjétek az Ur Jézust, hogy legyen erőtök se
gítő szeretettel fordulni egymás felé. Kérjétek Tőle, 
hogy őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a sze- 
retetben, a hozzá vezető úton!

Ne feledjétek, Jézus azt tanította a Hegyi Beszéd
ben, hogy a szelídek öröklik a földet!

Révészné Tóth Erzsébet

A K Ü LM ISSZIÓ  H Ő SI MÚLTJA

Gyerek is lehet misszionárius
1721-ben, tehát éppen 275 évvel ezelőtt-HansEgede nor

vég lelkész, felesége és gyermekei -  köztük a 12 éves Poul -  
kalandos körülmények között elindult Grönland jeges vidé
kére. Grönland, a világ legnagyobb szigete akkor Dánia fel
ségterülete volt Norvégiával együtt. Hans Egede hallott ar
ról, hogy vagy kétszáz évvel azelőtt norvégok telepedtek le a 
szigeten. Elhívást érzett arra, hogy megkeresse leszármazot- 
taikat és meggyőződjön arról, hogy él-e még a keresztyénség 
a szívükben?

A dán király, IV Frigyes támogatta Egede elképzeléseit -  
hiszen ő indította el Indiába B. Ziegenbalgot is. Voltak olyan 
kereskedők, vállalkozók, akik azt remélték, hogy valami 
anyagi hasznuk is lesz az útból, ezért összefogva, vállalták a 
több hónapig tartó hajóutat egy vitorláshajón. De bizony, 
még kikötőt is csak sok bolyongás után találtak. Ezt a helyet 
„Jórem énység’’-n é k , azaz Godthaabnak nevezték el. Itt épült 
fel Grönland fővárosa, és ma is ez a neve.

Reménységre valóban nagy szükségük volt, mert csalódás 
érte őket Grönlandon. Norvég telepeseket sehol sem találtak. 
Mindenki a primitív, teljesen idegen nyelvet beszélő, bizalmat
lan eszkimó néphez tartozott. Nagy nehezen tettek szert egy 
füstös kunyhóra, ahol úgy laktak, mint az eszkimók. De nagy 
szeretettel közeledtek a bennszülöttek felé, mert hitték, hogy 
Isten azért küldte oda őket, hogy megismertessék Jézust a va
rázslók hatalmaskodása miatt nagy félelemben élő néppel.

Hans Egede legfontosabb feladatának tekintette, hogy a 
Biblia egyes részeit eszkimó nyelvre fordítsa. Gyermekei eb
ben nagy segítségére voltak. Ők sokkal hamarabb tudtak 
maguknak társakat találni, mint a felnőttek, ezért a nyelvta
nulás is könnyebben ment nekik.

De nagy gondot jelentett fordítás közben az, hogy az esz
kimók sok olyan fogalmat nem ismertek, ami a Bibliában 
szerepel. Ezért Egede „Isten Báránya” helyett „Isten kis 
fókájá”-t használta, amikor Jézusról ír. És mivel kenyér nem 
volt Grönlandon, a Miatyánk 4. kérését így fordította: „Min
dennapi halunkat add meg nékünk ma.”

Poul és testvérei pajtásaikat behívták saját kunyhójukba. 
Itt édesapjuk rajzos bibliai történetekre tanította a kis eszki
mókat. De négy évnek kellett eltelnie, amíg felnőttek között 
is prédikálhatott.

F I A T A L O  K N A K  

Lehet-e m a fiatalon keresztyénül élni? (5)
Előítélet Bizalom

Napjaink egyik legkényesebb témája az előítélet. Pedig 
sokszor és sokat beszélünk róla. Mozdulataink, cseleke
deteink a mindennapi életben -  túl a kenetes szavakon -  
előítéletekkel vannak tele. Azzal az előítélettel, amely 
nem engedi a másik kibontakozását, nem „tűri el” azt, 
hogy a másik megmutassa magát.

Ez az egészségtelen előítélet uralja mindennapjainkat. 
Előítéleteink vannak a zenével, verssel, általában a mű
vészetekkel, de még az istentisztelettel kapcsolatban is. 
Leginkább azonban a másik ember iránt érezzük. Ezzel 
nem beszélgetek, mert sötétebb a bőre; mert kövér; mert 
alacsonyabb a végzettsége; mert furcsán öltözködik; mert 
katolikus; mert protestáns. Azzal meg azért nem állok 
szóba, mert azt hallottam róla, hogy...

A Másik:
-  Aki elmegy melletted az utcán, de te nem ve

szed észre
-  Aki egy járda szélén ül szomorúan, de te nem 

ülsz mellé
-  Aki segítene neked — szükséged lenne rá de 

te elutasítod
-  Akinek gondolata hasonló a tiedhez, de még

is más
-  Aki próbálja elfogadtatni magát, de mássága 

irritál
-  Aki keresi Istent, de te nem mutatod neki az 

utat
-  Aki megtalálta Istent, de te nem vállalsz kö

zösséget vele
Pedig tudod, érezned kellene, hogy egyszerre vagy a • 

másik és önmagod.

Ha mindig így közeledünk a Másikhoz, soha nem is
merjük meg őt. Nem tehetjük fel a kérdést: „Közösséget 
akarok-e vállalni vele?” Az előítélet „nélkülözése” nem 
vakmerőség. Ha engedjük, hogy a Másik megmutassa ön
magát, mondhatunk véleményt róla. Lehet, hogy az első 
benyomás nem a legjobb, de ha nem vagyunk nyitottak 
felé, nem ismerhetjük meg. Soha nem mondhatjuk: „a 
hátam is borsózik tőle”. Nem vakmerőség egy-két órát 
beszélgetni bárkivel. Egy hosszabb beszélgetés után elfo
gulatlanul dönthetünk, hogy elfogadjuk a Másikat, vagy 
sem.

Ugyanakkor ne feledjük, hogy a másik is így áll(hat) 
hozzánk!

Erős Kinga 
Bp.-Zugló

A varázslók féltették hatalmukat, ezért haragjuk elől 
többször kellett menekülnie az Egede családnak.. De Jézus 
Krisztus legyőzte a gonoszt, ezért nem hátráltak meg, tud
ták, hogy a babona és a varázslás nem tehet erősebb-as Igé-n 
nél.

Tizennégy éven keresztül volt együtt az eszkimókkal jó- és 
balsorsban. De nagyfiát már előbb visszaküldte Dániába ta
nulni. Poul a teológia elvégzése után egész életét Grönlan
don töltötte. Életmódja, nyelve már teljesen hasonló volt a 
bennszülöttekéhez, ezért őt egészen a magukénak érezték. 
Lefordította az Újszövetségét számukra, szótárt és nyelvtan
könyvet készített.

Ma Grönland 55 ezer lakosának 98%-a evangélikus. Saját 
püspökségük van. Isten megáldotta Hans Egede, „Grönland 
apostola” és fia, Poul munkásságát.

Bencze Imréné

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

A közösség szívében ott él az egymásba vetett kölcsö
nös bizalom, amely a mindennapi megbocsátásból és 
mind a magunk, mind a mások gyengeségeinek és sze
génységének elfogadásából fakad. De ez a bizalom nem 
alakul ki egy nap alatt. Ezért idő kell ahhoz, hogy igazi 
közösséget alakítsunk ki. Amikor valaki belép egy közös
ségbe, mindig bizonyos szerepet játszik, mert meg akar 
felelni a többiek elvárásainak. Lassanként rájön, hogy a 
többiek olyannak szeretik, amilyen, és bíznak benne. De 
a bizalomnak ki kell állnia a próbát, és állandóan növe
kednie kell.

Lehet, hogy az ifjú házasok nagyon szeretik egymást, 
de ebben a szeretetben gyakran van egy felületes és érzé
ki elem, amely a dolog újdonságához kötődik. A szeretet 
kétségkívül mélyebb idős házastársak között, akik együtt 
éltek át megpróbáltatásokat, és mindkét fél tudja, hogy a 
párja haláláig hűséges lesz hozzá. Tbdják, hogy egységü
ket semmi sem bonthatja meg.

Ugyanez a helyzet közösségeinkben is: a bizalom gyak
ran a hűséget próbára tevő szenvedések, nagy nehézsé
gek, feszültségek után növekszik meg. Az olyan közösség, 
amelyben valódi kölcsönös bizalom uralkodik, megingat
hatatlan.

(Jean Vanien A közösség c. könyvéből)

Gondolatok egy ifjúsági órán
-  A bizalmat mindig befolyásolja a bennem élő rokon- 

szenv, illetve ellenszenv. Csak abban tudok igazán bízni, 
aki szimpatikus, másokhoz eleve bizalmatlan vagyok.

-  Szerintem a bizalom nem bizalom többé, ha valami
hez (pl. rokonszenv) kötöm. Akkor már valamiféle ér
dekszövetség. Bizalom az, ha nem feltételezem a rosszat 
a másiktól irányomban. Akkor se, ha ismerem, és akkor 
se, ha nem ismerem.

-  Én a bizalmat betegségem során éltem meg. Ahhoz, 
hogy a gyógyulás útjára lépjek, feltétlenül bíznom kellett 
a gyógyulásban, sőt abban is, aki ehhez hozzásegíthet (or
vosomban).

-  Én úgy érzem, hogy a bizalom feltétlen ráhagyatko- 
zás a másikra. Hadd mondjak erre egy példát. Egy kísér
letben két méter magasra állítottak egy még alig járni tu
dó kisgyermeket. Édesapja kitárta a karját, és így szólt: 
„Ugorj! Elkaplak!” És a gyerek ugrott. Valami ilyenre 
lenne szükségünk! De honnan ez bennünk? Én nem tu
dom magamból mindezt kierőltetdi.

-Bizalom és szeretet elválaszthatatlan egymástól. 
Egymásból fakadnak. Ahogyan a szeretet megelőlegezés, 
a bizalom is az. A bizalom a legjobb befektetés, mert vi
szontszeretet fakad belőle. A legnehezebb a bizalom 
azok'felé, akiket már ismerek, esetleg be is skatulyáztam. 
MUyen csodálatos, hogy Isten ismer műiket, mégis teljes 
bizalommal fordul félénk. Adam és Evá fcűnbeesese után 

',az embert újból bizalmáról biztosítja. Isten bizalmá vég
telen á'bűnös emberhez. Hátha mégis megváltozik, tíltha 
mégis megfordul az élete. Ez az érdemtelen bizalom állí
to tta  fel értünk a golgotái keresztet!

Bízzál Jézusban, add neki minden hitedet! 
ő  azt akarja, legyen mindig béke, szeretet.
Bízzál benne, kövesd őt, és halld meg szavát, 
mert nincsen nála őszintébb barát!
Hozzá bármikor mehetsz, 
tőle bárki is lehetsz,
Ő mindig figyel rád,
mert nincsen nála őszintébb barát!
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Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre 
várjuk:

Bp.-Zuglói Lelkészi Hivatal -  
1147 Budapest, Lőcsei út 32.

A z  e g y h á z s z e r v e z e t  k i a l a k u l á s a
T  Tazánknak két találkozása volt a keresztyénséggel; 

J i  az államalapítás idején, és a reformációban.
Most, a millecentenárium kapcsán, az egyházszerve

zet kialakulását tekintjük át.
*

A  970 körül trónra lépő Géza fejedelem leverte a 
törzsfőnökök egy részét, és földjeik elvételével megerősí
tette hatalmát. 973-ban elküldte követeit a német csá
szárhoz, hogy a várható támadásokat békekötéssel előz
ze meg és keresztyén hittérítőket kérjen tőle. Politikai ér
dekből megkeresztelkedett ugyan, de pogány szokásait is 
megtartotta.

A  keresztyénség nem volt ismeretlen a magyarság 
előtt. Egyházi vonatkozású kifejezéseink (pl.: érsek, püs
pök, apát, prépost, malaszt, kereszt,...)  tanúbizonysága 
szerint a magyarság elsősorban a szlávok révén ismerke
dett meg vele. Ezek a kifejezések szlovén és nyugat-hor- 
vát eredetűek. A  szentségek kiszolgáltatásának termino
lógiája pedig bizánci szláv eredetű -  P a u l  er  Gy  ula ,  
M e l i c h  J á n o s  és K n i e z s a  I s t v á n  kutatása 
szerint.

Erős volt a keleti, bizánci (ortodox) egyház hatása. 
Több törzsfőről, így Bulcsúról, az erdélyi Gyuláról és A j- 
tonyról tudjuk, hogy a keleti keresztyénséget vette fel. Eb
ből a korszakból keleti keresztyén szertartású és görög 
nyelvű kolostorokról is tudunk. Hazánk első temploma
it bizánci építészek építették fel.

A  fejedelmi udvar megtérítését szláv, elsősorban cseh 
papok végezték.

973 után megindult a nyugati, főleg német, olasz pa
pok, szerzetesek beözönlése az országba. A z egyház sze
repe akkor haladó volt (gondoljunk pl. a kultúra és a 
földművelés terjesztésére), bár a rabszolgaságot és a feu
dalizmust elismerte és támogatta.

A  főnökök egy része éppen ezért nem gátolta a púpok 
működését, hanem szívesen látták, ha a szabad magyar 
pásztorok áttértek az új hitre, mert ez a folyamat meg
könnyítette alávetésüket.

A  római egyház előőrseit földre éhes német lovagok

követték. A z egyház és a lovagok egyaránt a fejedelem
nek ajánlották fel szolgálataikat, adománybirtokok re
ményében.

Géza, fiát és örökösét, I. (Szent) Istvánt keresztyén 
hitben neveltette. 997-ben bekövétkezett halála után a 
feladatok nagyobb részének megoldása Istvánra ma
radt.

A  fejedelem-változást a törzsi-nemzetségi arisztokrá
cia megpróbálta felhasználni régi uralma visszaállításá
ra. A lázadás a dunántúli Koppány vezetésével tört ki. 
István azonban -  kísérete, a német lovagok és az egyház 
segítségével -  leverte őket. Koppányi felnégyeltette, és a 
lázadók birtokait elkobozta. így'is jutalmazta híveit. A  
föld és a nép jelentős részét saját tulajdonába vette.

A dunántúli lázadás leverése után Kelet felé fordította 
figyelmét. Véres harcokban megtörte a besenyőkkel szö
vetkezett keleti főnököket. Ajtony legyőzésével a Maros
vidék, a Gyulák hatalmának szétzúzásával pedig Erdély 
fölé terjesztette ki hatalmát. Elérkezettnek látta az időt a 
királyi címfelvételére: 1000-ben megkoronáztatta magát.

Régebben zavart okozott István koronázása évének 
meghatározása. Megszűnik a probléma, ha figyelembe 
vesszük azt, hogy a középkorban az újévi mellett több, 
más évkezdő időpontot is ismertek és alkalmaztak. így: 
a karácsonyit, és ortodox területeken az őszit is. A z utób
bi számítások alapján a koronázás nem 1000-ben, ha
nem 1001-ben történt volna. Innen ered a korábbi szak- 
irodalomban nem ritka, helyenként ma is ismétlődő fél
reértés.

A  koronázás 1000-ben történésének sajátos jelentősé
ge lehetett a kortársak, az 1000. évhez különleges vára
kozást fűző  misztikusok (= khiliazmus!) mellett az egy
szerűbben gondolkodó emberek számára is.

A  király az ország leghatalmasabb földesura lett; az 
ország területének mintegy 2/3 részével közvetlenül ren
delkezett.

A  nemzetségek széttelepítése végleg betetőzte az 
amúgy is működésképtelenné vált nemzetiségi szervezet 
felbomlását. A z új szervezet nem vérségi, hanem területi 
alapon jö tt létre: a királyi birtokok területi szervezete, a 
vármegye hatásköre kiterjedt az egész országra.

Istvánnak két törvénykönyve maradt ránk. A z  
uralkodóosztályon belül elsősorban az egyház kiváltsá
gait biztosították. A  papság része lett az uralkodó rend
nek. Papot nem lehetett bíróság elé állítani. A  vallási 
rendelkezések megtartásáról is törvényeiben intézkedett; 
biztosította az egyházi tizedet.

A  vármegyerendszer kifejlődését követte a megfelelő 
egyházi szervezet kiépítése. Abban a tényben, hogy az 
egyházi szervezet megalapozásakor Géza, majd István 
inkább a Nyugathoz fordult, kétségkívül nagyobb szere
pet játszottak a bel- és külpolitikai tényezők, m int a ki
fejlődő dogmatikai különbségek mérlegelése. Istvánnak 
biztosítania kellett a papságot támogató, és attól támo
gatott német birodalom jóindulatát, vagy legalábbis 
semlegességét, és nem fordulhatott másfelé. Természe
tes, hogy a választás nem jelentett egyirányú elkötele
zettséget. A  már említett keleti hatások mellett megálla
pítható, hogy a nagy szkizma (1054) előtt nem lehet szó 
a keleti és nyugati egyházak éles szétválásáról. A z újabb 
kutatások kiemelik, hogy a nyugati egyházat megújító 
reformmozgalmak számottevő kapcsolatban álltak a 
keletiekkel. Hazánk az egyházszervezés idején a kapcso
latok egyik összeköttetési, illetve érintkezési területe 
volt.

István nyolc püspökséget (Pécs, Veszprém, Győr, Vác, 
Eger, Várad, Csanád, Gyulafehérvár) és két érsekséget 
(Esztergom, Kalocsa) szervezett. Ő jelölte ki a püspöksé
gek határait, és nevezte ki az első püspököket. A  legré
gibb apátságok és zárdák voltak: a pécsváradi, zalavári, 
bakonybéli, tatai, zoborhegyi. Minden tíz falut templom
építésre, a papokat pedig tanításra kötelezte.

Keleti (görög, bolgár, orosz) és nyugati (főleg cseh és 
délnémet) térítők korábbi munkájára támaszkodva, Ist
ván idejében az egyházszervezés a nyugati reformmoz
galmakhoz kapcsolódott. A  régebben felismert clunyi, 
vagy Cluny felé mutató hatások mellett újabb szakiro
dalmunk kiemeli egyéb, jórészt Lotharingia francia-val
lon területének hasonló mozgalmai, illetve Észak-Itália 
felől levezethető befolyások, érintkezések emlékeit. Ezek 
teszik színessé, sokrétűvé a nyugati egyház hazai terjesz
kedését.

A  nyugati szerzetesség elterjedésének nyomjelzői ek
kor a Benedek-rend kolostorai, amelyek közül a legje
lentősebb, a pannonhalmi apátság elsőként részesült a 
lázadó Koppány javaiból, ideértve a somogyiak tized- 
szolgáltatását, sőt -  közelkorú források tudósítása sze
rint -  gyermekeik „tizedét” is, vagyis: hihetőleg minden 
tizedik gyermek egyházi szolgálatra adását.

A  térítés nem a „szép szó erejével”, hanem jórészt ha
talmi eszközökkel történt: a megyeközpontokba terelt 
népet valamelyik térítő püspök, papjai segítségével „zsi
nórban” megkeresztelte.

A z egyházmegyék, püspökségek ekkor még inkább 
csak keretek voltak: belső szervezetük, a plébániák és az 
esperesi kerületek hálózata kezdetleges és bizonytalan 
volt. A z egyházi szervezet első vezetőinek (Asztrik, 
Anasztáziusz, Gellért, ...) kiválasztásában is az említett 
reformirányzatok hatása érvényesült. Egészében tovább 
erősítette a nyugati egyházi befolyást, de nem szüntette 
meg a keletit, ami különösen a kolostorok és a szerzetes
ség összetételében még hosszabb ideig számottevően ér
vényesült. István és utódai idejében több keleti szertartá
sú kolostor működött hazánkban, még a l l .  sz. máso
dikfelében, a nagy egyházszakadás után is.

I. István nagyságát nem annyira emberi tulajdonságai 
jelentik, hanem inkább az a tény határozza meg hogy 
felismerte és erősítette a nemzetté és állammá válás fo 
lyamatát.

Megkezdte az országépítést.
B.B.



b u d a pe st i evang élik u s  t e m pl o m o k

23. A pestújhelyi evangélikus templom
LELKÉSZAVATÁSOK EGYHÁZUNKBAN (3.)

„ Á ro n i c s a lá d o k  ü n n e p i  á l d o z a t a . . . ”

Evangélikus Élet 1996. október 20.

Története
Pestújhely 1896-ban Rákospalo

ta egyik télepeként kezdett épülni. 
Rohamosan növekedve, az 1910- 
es években teljesen ki is alakult. 
Az akkor 400 fős evangélikus la
kosság a település önálló nagyköz
séggé válása után kezdett szervez
kedni és 1911—1922-ig Rákospalo
ta leányegyháza lett. A közösség 
fejlődését az első világháború 
megbénította, csak a 20-as évek
ben indult meg újból, a közben 
megalakult Luther Szövetség segít
ségével. 1922-ben lett missziói egy
házzá.

Komjáthy Béla templomépítő 
lelkész 1928-ban indította el a 
gyűjtést a templomépítés céljára.

Sándy Gyula, legtöbb (különö
sen Pest környéki) evangélikus 
templom építésze készítette el a 
terveket, díjtalanul vállalva az épí
tés levezetését. A  községtől aján
dékba kapott telken 1933. novem
ber 26-án szentelte fel a még cson
ka tomyú templomot Raffay Sán
dor püspök és Kemény Lajos espe
res. A  padok, oltár, oltárkép, szó
szék, harmonium, kis harang és a 
felépülő torony mind a közösség 
különböző tagjainak ajándéka 
volt. A templomépítés éveiben az 
egyház felügyelője Rakssányi 
Elemér 30 éven át vezette a híve
ket!

A  II. világháború nagy pusztu
lást okozott. A  templom 6 aknata
lálatot kapott. A torony oldalfalai 
kidőltek, a tetőzet beszakadt, a 
harmonium elnémult -  a gyüleke
zet pásztor nélkjül maradt. 1946 
áprilisában, nagypénteken volt az 
első ünnepi istentisztelet a temp
lomban, melyet a hívek 4 hónap 
alatt hoztak rendbe. 1949-ig kívül- 
belül teljesen restaurálták.

Leírása
Kis bekerített téren, árnyas fák 

alatt áll Sándy Gyula vörös téglá
ból épült, vörös palatetős templo
ma, jellegzetes magyaros stílusá
ban, tornyán a felvidéki rene
szánsz oly kedvelt fallezárásaira 
emlékeztető gazdag pártázatos ki
képzéssel, tetején gömbön álló ke
reszttel. Á  tornyot párkány osztja 
ketté, fölötte minden oldalán 3-3 
félköríves ablak. Az épület két ol
dalát 5 támasztó pillér tagolja,

ezek a tetőn a főtorony apró máso
lataiként pártás tomyocskákban 
végződnek. A bejárat két oldalát 
1-1 oszlop keretezi, félkörívében 
az „Erős vár a mi Istenünk” felirat 
színes Luther-rózsát vesz körül.

A templombelsőn is magyaros 
jelleg uralkodik. Különlegessége a 
bordás („ojkos”) famennyezet és a 
„székelykapu” oltár. Az oltárkép a 
kenyeret és bort áldó Jézust ábrá
zolja. A szószék műmárvány, a 
pártás stílusban kiképzett padok 
oldalán ismétlődő, faragott, festett 
Luther-rózsák.

A két oszlopra támaszkodó kar
zaton az eredeti harmónium mel
lett 1993 óta elektromos orgona is 
működik. Ugyanebben az évben 
szerelték fel a templomkivilágítást 
is és végezték el a teljes felújítást. 
A  falakon körbe, az oltár előtti fél
körívben és a karzat mellvédjén 
(ott a falba süllyesztve) kör alakú 
aranykeretekben, görög kereszttel 
váltakozva, Szita István a Biblia 
Pauperum hagyományának szelle
mében festett freskói János evan
géliumát követő, Krisztus életéből

vett bibliai jeleneteket ábrázolnak, 
melyek nem elbeszélnek, inkább 
emlékeztetnek,

A két, 1996 óta villanyerővel 
működő harangot 1938-ban öntöt
te a pestújhelyi fiókegyház rende
lésére a soproni H off er Frigyes és fi
ai „Magyar Királyi udvari szállító” 
cég. A kisebbik oldalán az üzenet 
a mának is szól: Buzdítson hangod 
istenfélelemre és hazaszeretetre!

Kovács Mária
*

Elfogytak a budapesti evangéli
kus templomok -  búcsúzik a króni
kás. Köszöni a sok kedvességet, se
gítséget, az idősebb és ifjabb, nyugdí
jas és most induló lelkészeknek, 
gondnokoknak, művészeknek és a 
Levéltárnak Köszöni az adatokat, a 
képeket, a gondos ellenőrzést. Kis 
pihenő után újból jelentkezni fog 
mindenütt, mint a Budapesti Vá
rosvédő Egyesület Templomtörté
neti Csoportjának képviselője: hoz
za a templomok falára a kért több
nyelvű szövegeket és asztalára a ki
osztható szórólapokat. A  viszontlá
tásra!

Az oroszlányi gyülekezet temp
loma fogadta be szeptember 22-én 
a Gregersen Lábossá György és 
Selmeczi Lajos Péter lelkészavatásá
ra érkezőket: hozzátartozókat az 
ország különböző tájairól, a baráto
kat, volt iskola- és évfolyamtársakat

s nem utolsósorban azon gyüleke
zetek tagjait, akik között eddig él
tek és nevelkedtek. Thtabánya és 
Szák-Szend a két kibocsátó gyüle
kezet, ahol az édesapák végzik szol
gálatukat, ahol a papi ház légköre

„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag"
„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag 
a nehéz út oly könnyű volt veled!
Oly régesrégen sütsz fehér hajamra, 
ragyogj sokáig még sírom felett. ”

(Faludy György)

Áldott legyen az év: 1956! Áldott a nap: október 23.!
Egy nemzet kelt fel akkor. Spontán. Magától indult az 

utcára, nem parancsra. Maga választott magának vezért.
Müyen fénnyel lobbant lángra ez a szikra! Az elnyo

más éveiben hamu alatt parázsló! Milyen elementáris 
erővel tört fel! Jött, mint az orkán. Mint a pusztító ár. 
Terjedt, mint a szélben a tűz. És tiszta volt, mint a láng lo- 
bogása.

Ritkán van üyen csoda. A történelem ajándéka azok 
számára, akik átélhették. Áldottak ők! Áldottak a harc
ban elhullottak! S áldottak a túlélők, mert részesei lehet
tek egy nép ébredésének. Láthatták egy nemzet lelkének 
kinyílását. Érezhették, egy, porig, ajázptt nép bátor szár
nyalását. ! -but .gtsrr .

„Ezerhétszázhárom,' nyolcszáznegyvennyolc, és ötvenhat: 
egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen. ” -  
írja Faludy György fent idézett versében. Mert megindul
tak a hegyek. „Piros a vér a pesti utcán” -  írta egy korabe
li költő. De piros vér folyt a többi városban is. Mint 1848- 
ban, úgy forrott össze most is az egész ország. Győr, 
Veszprém, Szeged, Miskolc, Salgótarján, Zalaegerszeg, 
Mosonmagyaróvár és a többi.

Áldottak a halottjaink! Az utcai harcok gyermekáldo
zatai. A pincékbe menekült öregek. A megrettent kis
gyermekek. A csecsemőiket féltő szülők. Áldottak a 
munkások. Akik kenyeret sütöttek a harcok alatt. Áldot
tak a szállítók, akik kihordták az üzletekbe a mindennapi 
betevőt. Áldottak mindazok, akik -  családjuktól távol -  
biztosították a lakosságnak a villanyt, a gázt, a vizet. Ál
dottak a mentők, -akik golyózáporban szállították a sebe
sülteket a kórházakba, gyakran életükkel fizetve helytál
lásukért. És áldottak az orvosok, akik gyógyították a se
beket.

Áldottak legyenek az imádkozók! Akiknek ez volt a 
fegyvere. Égbe szállt vajon a könyörgésük? Hiszen leta
rolták az érésbe szökkenő kalászt!!!

Elhulltak a szabadság hősei. Ki a csatákban, ki az ön
kény halálosztó börtöneiben. Hiába haltak volna meg? S 
a túlélők hiába menekültek volna el a féltett hazából? 
Nem, az nem lehet. Mert

,„A test: összetörhető, porig égethető, 
mésszel leönthető, végleges-végkép 
eltüntethető -  ha nincsen fejfája, 
megáll azonban szava, mint búvá-, 
patak magos Hegyekben mohos 
sziklák porladó ág-csonkok 
tépett gyökerek... alatt szomjas toroknak 
megmarad 

el-nem-földelhető 
El-nem-emészthető, ami történt, 
mint vulkán kitörése, lávafolyója, 
építő tűz torka. 

el-nem-FELEDHETŐ. ”
(SIKLÓS István: Csönd Erdeje előtt)

Negyven éve történt. Negyven éves a lyukas zászló.
Mi történt velünk! Mi lett belőlünk? Megöl a közöny! 

A fojtogató semmi, ami körülvesz. Nem idegen tankok 
felejtetik a múlt dicsőségét! Az elmúlt évtizedek butító 
szelleme sötétlik!

Hálátlan nép vagyunk, mint annyiszor életünk során? 
Biztosan nem. Csak alszunk. Az álomból pedig van feléb
redés. Nem úgy, mint a halálból.

1956 szelleme éltessen bennünket tovább! Mert tőle 
jött a mi szabadságunk! 1956 tépte fel a határok zárait. 
Hőseik szaggatták szét a vasfüggöny drótjait. Emlékez
zünk rájuk e sorokkal:

,yAldott légy Budapest,
lerombolt falaiddal és megcsonkított szobraiddal, 
széttört hidjaiddal és földre sújtott tornyaiddal.
Áldott légy Budapest,
gyászodban, megkinzatásodban, szivárgó sebeidben, 
mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát 
és halottaid nyomában biztos lábaddal indul a szabadság. ”

Ernesto PINTO: Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz
(Lökkös Antal fordítása.)

Lenhardtné Bertalan Emma

FELVÉTELI HIRDETÉS 
A Budapesti Evangélikus Gimnázium (1071 Buda

pest, Városligeti fasor 17-21. Tel.: 321-1200) felvételt 
hirdet az általános iskola VIII. osztályát végző evangé
likus tanulók részére. Feltétel az aktív evangélikus hit
élet, jó tanulmányi eredmények, jó magatartás. Jelent
kezési lapok a fenti címen kaphatók, jelentkezési ha
táridő: 1996. november 11.

az Úr szolgálatára érlelte szívüket, 
s a népes család a közösségbe tarto
zás örömét. Fiák léptek apák 
nyomdokába, ősök nyomába. Ki
mutatható, hogy az 1590-es évek
ben Rozsnyó magyar nyelvű lelké
sze Lábossá Péter volt, s e sor szá
zadunkban harmadik generációs. A 
harangok megkonduló szavára D. 
Szebik Imre püspök vezetésével 30 
beöltözött lelkész vonult a megtelt 
templomba és ott Róm 12,2 alapján 
szólt az útr$ bocsátó igehirdetés, 
igazi változást, változtatást csak Is
ten tud adni: igéjével, szentségei
vel, testvéri szóval. A világban, 
melyben élünk, szabadság helyett 
szabadosság uralkodik. A szabad
ság az Istenhez kötöttségben lesz 
érték. A szabadosság -  azt teszem, 
amit én akarok -  kísértése alól a 
lelkész sem mentes. „Ne a világ sze
rint, Isten szerint éljetek! Naponta

emlékezzünk Id az, aki elhívott, aki
nek számadással tartozunk A  jézusi 
mérték legyen előttetek a megértés, a 
megelégedettség és a megbocsátás. A  
megbocsátás evangéliumát senki sem 
mondja el helyettetek ”

Az avatás szolgálatában dr. 
Fabiny Tibor professzor és Lábossá 
Lajos esperes-püspökhelyettes se
gédkezett. Az eskütétel és avatás 
után a beöltözött lelkészek mond
tak áldást, mely áldó igék között 
adta tovább Lábossá Lajos azt az 
igét, melyet annak idején édesap
jától kapott, mely ige őneki 82 év
vel ezelőtti lelkészavatási igéje 
volt. Az űrvacsorát a felavatott lel
készek és az édesapák osztották a 
több száz résztvevőnek. Az ünnepi 
istentiszteletet az oroszlányi gyüle
kezet énekkari számai és a teoló
gusok éneke gazdagította.

Lábossá László

„T e  v a g y  a z  é n  s z ik la v á r a m ”
A szép és megtelt marcalgerge- 

lyi templom oltáránál hárman áll
tak: D. Szebik Imre, az Északi Egy
házkerület püspöke, dr. Reuss A nd
rás, a Teológiai Akadémia Rektora 
és dr. Fabinyi Tibor, akadémiánk 
professzora, az oltár előtt pedig 
Ferenczy Andrea végzett teológus.

Varga György, a Veszprémi Egy
házmegye esperese, Kiss Attila 
egyházmegyei felügyelő és Kovács 
Etelka, helyi lelkésznőn kívül 11 
lelkész jelenlétében történt meg a 
lelkészavatás.

Az ünnepi istentisztelet alapigé
jéül Zsolt 31,2-9 versét választotta 
a püspök, innen e beszámoló címe 
is. Felhívással kezdődött, hogy a 
szolgálatba induló mindig Istenre 
nézzen és az egész magyar keresz- 
tyénségre tekintsen. Ugyanis nem

FELVÉTELI H IRD ETÉS
Az Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium és Egészségügyi Szak- 
középiskola felvételt hirdet nyolca
dik osztályosok (esetleg az előző év
ben az általános iskolát végzettek) 
számára.

Képzési irányaink:
-  egészségügyi szakközépiskolai 

képzés azoknak, akik hivatásuknak 
szeretnék választani a másik ember 
segítését, szolgálatát a bajban,

-  négyosztályos gimnáziumi kép
zés.

Azok részére, akik egészségügyi 
szakközépiskolát végeztek 2 éves 
HÍD programot indítunk, amely az 
Európa Tanács által elismert egész
ségügyi szakképesítést nyújt

Az iskola 1996. október 24-én 
(csütörtökön) 16 órakor, illetve ok
tóber 30-án (szerdán) 16.30 órakor 
mutatkozik be „Nyílt Napon”. Az 
utóbbi időpont előtt 15 órakor a 
soproni Erzsébet Kórházban vár
juk az érdeklődőket.

Jelentkezési lapot az evangélikus 
lelkészi hivatalokban, az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püs
pöki irodájában (Budapest, H., 
Szilágyi Erzsébet fasor 24.) és az is
kolában (Sopron, Deák tér 51. Tél.: 
06-99/311-767) lehet kérni vagy te
lefonon igényelni.

csak evangélikusoknak szolgál 
majd, hanem lesznek alkalmak, 
amikor másvallásúak is részesül
nek abból a munkájából, amelyet

hite és imádsága tesz majd áldássá. 
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
zsoltár kétféle vallomást tartalmaz: 
a hálaadásét és a keserűségét. Ott 
varrnak az ember, és így a lelkész 
életében is Isten ajándékai, de a 
mindennapok gondjai is. A biztató 
szó így hangzott: Isten hatalma
sabb, mint a mi bajaink és Ő a mi 
segítő Istenünk. A lelkész felelős
sége híveiért abban is megnyilvá
nul, hogy közösséget tud vállalni 
velük. Ahogyan Jézus is nem egy
szer leült emberekkel egy asztalhoz 
és így közösséget vállalt velük. A 6. 
vers szavait mondta el Jézus a ke
reszten. így lehet nekünk is mindig 
Istenhez menekülni, és ezért nincs 
soha egyedül a keresztyén ember.

Az avatási szertartás a jelenlevő 
lelkészek áldásával és úrvacsora
osztással fejeződött be. Az isten- 
tisztelet végén az újonnan avatott 
lelkésznő is részt vett az oltári 
szolgálatban, majd a püspök átad
ta neki lelkészi oklevelét.

Adja az Isten, hogy Ferenczy 
Andrea sokszor megtapasztalja 
életében és szolgálatában Istennek 
azt az ígéretét, amelyet az avatási 
meghívóján olvastam: „Örömmel 
teszek jót velük teljes szívemmel és 
telkemmel.” (Jer 32,41)

Szakái Árpád

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK PROGRAMJA ( 2 . ) ( i 9 9 6 .  o k tó b e r  27- 31 .)
„M illecentenárium  -  protestantizm us”

Ü n n ep i hangverseny
Közreműködik a SOLI DEO GLORIA ka
marakórus
Ü n nep i hangverseny  
J. S. Bach: 80. kantáta 
Vezényel: Szelényi Pál
P ro testá n s E m lékü n n ep é ly  
Igét hirdet: dr. Mészáros István, előadást 
tart D. dr. Harmati Béla püspök, elnök 
(Az Ökumenikus Tknács központi rendezvé
nye)
Ü nn ep i ze n é s  is ten tisz te le t 
Közreműködik a Paksi Ökumenikus Ének
kar
E lő a d á s a  B ih a ri R efo rm á ció ró l: Molnár 
Ambrus

K eresztyén  Ö k u m e n ik u s  D iá km o zg a lo m  ren
d ezvén ye
„Protestánsok katolikus szemmel” -  beszél
getés
R e fo rm á c ió i E va n g elizá ció

P esterzsébeti P ro testá n s G yü lekeze tek  Ö k u m e 
n ik u s  H ete

E va n g e lizá c ió  és e lő a d á s-so ro za t „Hitből 
élünk”

Kiskőrös Október 27. P ro testá n s E g yh á zi N ép ra jzi k iá llítá s Sárospatak Október R efo rm á c ió i E m lékü n n ep é ly Szigethalom
Evangélikus
templom

18 óra Református
templom

28-31. Református
templom

Veszprém Október 27. T eo lóg ia i-tö rténeti F órum Sárospatak Október 29. Ü nn ep i ze n é s is ten tisz te le t szavalatokkal, jege- Putnok,
Református 19 óra Téma: ,A protestantizmus szerepe a ma Református 10-15 óra nye-tölgyültetéssel, emléktábla-elhelyezéssel Református
templom gyar azonosságtudat kialakulásában és fenn Kollégium templom
Sárospatak
Református

Október 28. 
17 óra

maradásában (Az Ökumenikus Tknács köz
ponti rendezvénye) • R efo rm á c ió i k ö zö s  is ten tiszte le t a münsingeni Mezőberény

Október 29.
protestáns gyülekezet ének- és zenekarának Evangélikustemplom „ M ai p é ld á z a to k ” Mezőberény közreműködésével templom

Szemelvények dr. Gyökössy Endre könyvé Egyházi Idősek 13 óra
ből Klubja Ü nn ep i ze n é s is ten tiszte le t Orosháza

Paks Október 28. (Csabai u. 2.) Közreműködik: Gryllus Dániel és Vilmos Református
Evangélikus 17,30 óra templom
templom Ü n nepp i előadás: Nyíregyháza Október 29.

R e fo rm á c ió i E m lékü n n ep é ly  
Közreműködik a Paksi Művészeti Iskola

Paks
Evangélikus
templom

Biharkeresztes
Református
templom

Október 28. 
19 óra

A  reformáció és a prédikátorírók üzenetei 

Sárrét R efo rm á ció ja

Evangélikus Gim
názium díszterme

Biharkeresztes

17 óra 

Október
Budapest Október 28. Előadások, istentiszteletek R efo rm á tu s 29-31. Ö k u m e n ik u s  R e fo rm á ció i is ten tiszte le t é s ü n  Békéscsaba
Evangélikus 19 óra tem p lo m 19 óra n epély Evangélikus Kis-
Országos Iroda

M egem lékezés a z  1568. Tordai O rszággyűlés Október 30.
a Millecentenárium jegyében templom

VIII., Üllői u. 24. Békéscsaba
Október
28-31.

rő l Evangélikus 8 óra Ö k u m e n ik u s  re fo rm á ció i is ten tiszte le t Kiskőrös
Zalaegerszeg
Evangélikus Vándorkiállítás Gimnázium Evangélikus ima

ház
templom 18 óra P ro testá n s K u ltu rá lis E s t Budapest Október 30.
Budapest
Pesterzsébeti

Október
28-31.

Főtéma: „A protestantizmus szerepe a nem
zeti kultúrában”. (Az Ökumenikus Tk

Pesti Vigadó 18 óra
O rszágos R e fo rm á ció i E m lékü n n ep ély  
Igét hirdet: Csemák István metodista szu

Budapest 
Kálvin téri temp

Baptista Imaház 18 óra nács központi rendezvénye) perintendens lom
Kiskőrös Október Ü nnep i hangverseny és k ö zö s á h íta t Medgyesegyháza Október 30. Előadást tart: D. dr. Hegedűs Lóránt püs
Evangélikus Ima 28-31. a németországi plochingeni Evangéli Evangélikus 17 óra pök (Az Ökumenikus Tknács központi ren
ház 18 óra kus Gyülekezettel templom dezvénye)

Október 31. 
10 és 18 óra

Október 31. 
14 óra

Október 31. 
17 óra

Október 31. 
17 óra

Október 31. 
17.30 óra

Október 31. 
18. óra

Október 31. 
18 óra

Október 31. 
18 óra
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NAPRÓL NAPRA
Ember, m egm ondta neked, mi a  jó , és hogy m it kíván tő

led az Úr! C sak azt, hogy é(j törvény szerint, törekedj sze- 
re te tre , és légy alázatos Isteneddel szemben. M ik 6,8

VASÁRNAP Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által 
van Isten iránt. 2Kor 3,4 (Mk 10,2—16, IThessz 4,1—8, Zsolt 
96). Hányszor hallani, elhagyott az Isten, nem segített meg, 
am ik o r  bajban voltam. Vagy akár kívülállók szájából, hogy 
engedheti ezt az Isten? Hogyan búhat Benne akárki is, 
ilyen vagy olyan szörnyűség után? íme Pál válasza: Jézus 
Krisztus által. Jézus által Isten mindent átható szeretetét 
tapasztalhatjuk meg. Azt, hogy az ember, az emberiség 
még saját fiánál is fontosabb volt számára.

HÉTFŐ Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy 
ember nem tehet ellened semmit! 2Krón 14,10 (lKor 4,20, 
5Móz 27,1-26, 2Kor 3,12-18). A mindenható Isten, aki el
len -  mint az előbb olvashattuk -  az ember nem tehet sem
mit, szó nélkül, ellenállás nélkül ment a keresztre. Jézus 
rettenetes halála látszólag egészen másról szól, mint amit 
itt olvashattunk. Az ördög és az emberi gonoszság előtti 
vereségről, az Isten tehetetlenségéről. Aztán húsvét napja 
mégis mindent megváltoztatott. Nyilvánvalóvá tette Isten 
végtelen hatalmát a gonosz és az emberek, a halál és a kár
hozat felett. Ászá király imádsága legyen a mi imádságunk 
is, amikor éltünk nagy harcait vívjuk.

KEDD Örültek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. 
Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhal
latszott, hogy mennyire őrülnek Jeruzsálemben. Neh 12,43 
(IPét 1,8-9, 2Móz 18,13-27, 2Kor 4,1-6). Újra otthon. 
Mindannyian éreztük már, mit jelent rövidebb-hosszabb 
távoliét után hazaérkezni. A babiloni fogságból hazatérő 
zsidóknak nem egyszerűen hazájuk Jeruzsálem, hanem az 
Isten által ígért föld, az ígéret Földje. A valódi otthon. A 
valódi öröm. A mi igazi otthonunk nem földi, térben körül
határolható ország, hanem a minket elhívó Isten nem lát
ható, de megtapasztalható mennyei királysága.

SZERDA Nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevé
ért. lSám 12, 22 (ApCsel 2,39, Mai 2,13-16, 2Kor 4,7-12).

Amikor az ember elhagyja az Istent, és saját útját járja, sa
ját erejében bízik, az Isten akkor is vele van. Ilyen Úr Ő. 
Megígérte népének, hogy mindig vele lesz, hogy nem hagy
ja magára, és minden hűtlenségünk ellenére O hű marad 
ígéretéhez.

CSÜTÖRTÖK Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse 
és megtartsa az elveszettet. Lk 19,10 (Jer 3,14, Énekek 
8 6b-7, 2Kor 4,13-18). Ma az Emberfia nagy megütközést 
keltene, még keresztyén körökben is. Annak idején 
Zákeushoz meg a paráznákhoz ment be, halászokkal és 
egyszerű emberekkel barátkozott. Ma is olyanokhoz men
ne akiket az emberek, sőt a keresztyének nem fogadnak 
be. Ma Jézus csavargókkal és prostituáltakkal beszélgetne, 
őket hívogatná, cigánygyerekeket tanítana az Isten orszá
gának titkára. Csak mélységes alázattal érthetjük meg, mi
csoda ajándékot kaptunk, és azt, hogy ez az ajándék min
denkinek szól.

PÉNTEK Az Úr elküldi majd angyalát előtted. lMóz 24,7 
(IPét 3,22, Ef 5,25-32, 2Kor 5,1-10). Micsoda csodálatos 
mondat, micsoda csodálatos áldás: nem mégy egyedül, ve
led van az, akinek a nevében útnak indultál. Elfelejtettünk 
áldani. Régen minden útrakelőt megáldottak szülei, elöljá
rói, mi ma már sokszor az „Isten veled” mondatot is ide
gennek érezzük a szánkban. Pedig erőforrás, segítség, tá
masz, vigasz az Isten áldása. Az ÚR angyala velünk lesz ak
kor is, amikor az Ő nevében megáldunk másokat.

SZOMBAT János magához hívatott tanítványai közül 
kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: „Tfe 
vagy-e az Eljövendő, vagy mást váljunk?” Lk 7,18-19 (Péld 
10,28, Mt 22,23-33,2Kor 5,11-15). Még a legnagyobbak is 
meginognak. Az útkészítők, a próféták, az Isten emberei 
is. Mert a kétség természetes emberi tulajdonság -  a bűn
beesés óta mindenképpen. Semmi nem segít ez ellen, sem
mi emberi, egyedül a kegyelem, az ajándékba kapott elfo
gadása az Isten által hozott újnak. A ti gondolataitok nem 
az én gondolataim -  mondja az Úr, az Ő szándékát csak 
hittel lehet megragadni.

Rihay Szabolcs

Meditáció a piacon

A VASÁRNAP IGÉJE

Járom az őszi piacot és gyönyör
ködve nézem a csodálatosan gaz
dag standokat, telis-tele kívánatos, 
ízletes gyümölcsökkel. Azután 
eszembe jut egy ige, Pál apostol
nak a gálátabeliekhez írt leveléből: 
„A Lélek gyümölcse pedig a 
szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás” (Gál 5,22). 
Elgondolkodom. Vajon az én

életemben is olyan bőséges a 
gyümölcsfelhozatal, mint itt a pia
con? Mennyei Gazdám is olyan 
gyönyörködve nézi életemet, mint 
én a standokat? Embertársaim, 
családom, feleségem, gyermekeim, 
gyülekezetem tagjai is kívánatos
nak, ízletesnek látják azt, amit az 
életem terem? Egyre erősebbé 
lesz bennem az érzés, hogy a por
tékám csak harmadosztályú áru:

apró, fanyar gyümölcsöket tudok 
csak adni.

Magamban imádkozni kezdek: 
Jézusom, Te azt mondtad tanítvá
nyaidnak, hogy Te vagy a szőlőtő, 
és az terem sok gyümölcsöt, aki 
benned marad. Újítsd meg hite
met, tisztogasd életemet, erősítsd 
hozzád való ragaszkodásomat, 
hogy sok gyümölcsöt teremjek, 
hogy az Atya gyönyörködhessen az 
életemben, a körülöttem, velem 
élők pedig felüdüljenek.

B alicza Iván

SAKKFIGURÁK
M t 6 ,9

Isten neve Szent, elsődleges a te
remtett világgal Szemben. De ez a 
szent nem önmagában akar szent 
lenni, hanem világunkat, szeretné 
átjárni. Nevének szentségét adja 
az ember életében, hogy változást 
jelentsen lelkiekben, gondolatban 
és tettekben. Földi életünkben ne
künk, az embernek kell megszen
telt élettel szentnek hirdetni nevét, 
és félve tisztelni az Istent (Ézs 
29,23).

Isten nevének megszentelődése, 
az ember megszentelt életében va
ló járása mindig kihívás. Nehéz 
megfelelni ennek a felelősségteljes 
életvitelnek. Teljes embert kíván, 
aki képes erre a nemes harcra, 
küzdelemre. Az ellenség nem ki
sebb, mint maga a Csábító, a világ 
és önmagam. E tények mindennap 
megmutatják foguk fehéijét. A 
bűn mélységébe rántják az embert, 
a kárhozat mezejére akaija juttat
ni. Ez nem reménytelen kilátást je
lent e nemes részvételben, hanem 
figyelmeztetést. A bűn képes a 
megszentségtelenítés folyamatát 
tudatunk felszínén tartani, így az 
Isten tiszteletét az emberek előtt 
háttérbe szorítani (3Móz 
18,21-25).

Az ember csak önmaga által 
nem képes a megszentelő életre. 
„Szenteld meg őket az igazsággal” 
(Jn 17,17), az igével, mely elvégzi 
bennünk a megszentelődésre való 
indíttatást. Kegyelemre van szük
ségünk, hogy erre az életvitelre 
tudjunk orientálódni. E kegyelem 
tanúságtevő akar lenni, hogy Is
tent féljem, és ebben meg tudjak 
állni a világban az emberek előtt. 
Isten nevének megszenteltetése 
lélek- és embermentő. Nem mind
egy, lelkem és életem kárt vall, 
vagy pedig a megújulás útján jár.

A  megszentelt élet meglátszik 
az ember életében. Tüdatos élet
forma, Istennel akar közösségben 
lenni és emberrel, és másokért 
cselekvő. Nem önmagára tekint, 
hanem az Atyára. Arra az Atyára, 
aki az embert elfogadta bűne elle
nére, és kegyelemmel ajándékozta 
meg Egyszülött fia által. Az ő ke
reszthalála a megszentelt élet 
alapja. Ez a megütközés fája ad 
buzdítást az Isten tiszteletére. Ezt 
vállalni kell, életünkkel hirdetni.

Ez nem hiábavaló, mert üdvössé
günket szolgálja. Ez adja meg a 
megszentelt élet értelmét. Ez sza
badít fel, bontakoztat ki a szeretet- 
ben való cselekvésre. Ez ad örö
möt, mert a megszenteltetésben 
megtapasztalhatjuk azt az erőt, 
mely eljövendő országára megtart.

A.N§akk mindig lenyűgöző játék, 
mert az emberi gondolkodás „kor
látlan” szárnyakat bonthat, és fan
táziáját szabadjára engedheti. A 
sakkfigurákat ennek tudatában ál
líthatja a táblán különböző elkép
zelések ütköztetésére. Földünk is 
egy nagy „sakktábla” fekete (sö
tét) és fehér (világos) kockákkal, 
mezőkkel. A  kérdés az, hogy ezen 
a táblán rángatható, tologatható 
figura-e az ember, vagy gondolko
dó lény? Laár András mondja 
egyik énekében: „Bábu vagy, nem 
te lépsz, valaki irányít...” De ki, és 
mire irányít? A Csábító, a bűn 
pusztulásba taszító, örvénylő bu
kásra, vagy Isten igazsága által 
megszentelt életre? Az előbbi tu
datlanság, Jézus mondja, amikor a 
fához szögezték: Atyám bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek (Lk 23,24). Ez a lát
ványos, de biztos, halálba vezető 
út. Az utóbbi kegyelemre épülő, 
Isten nevét megszentelő élet.

Isten nevének megszentelése 
egyben imádság is. Imádság nélkül 
nem lehet nevét tiszteim, szeretni. 
Igénk a legszentebb imádságunk 
első kérése, imádságos életre indít. 
Hogy merjük Istent Atyának szólí
tani, mert e megszólítás közösség
re vezet, azokéra, akik az ő gyer
mekeinek tudják magukat. Ez hi
tünket erősíti, és meggyőz abban, 
hogy nevének megszenteltetése 
közösségi (egyház, gyülekezet) fel
adat is. Az imádság segíti lerom
bolni Isten Szendéikével bennem 
azt, ami akadályoz ebben az élet
formában. Nem engedi, hogy fél
beszakadt (félbemaradt) legyen a 
megszentelt életben való járásunk, 
hanem teljessé akaija tenni Isten 
félelmében, Jézus Atyja mi Atyánk 
is.

■’ H a las i László

IM ÁDKO ZZUN K!

Atyánk, add , hogy teljes szívvel sze
re ssü n k  igéd á lta l. Ám en.
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ú t 69. de. 8. Tamásy Tkmás; Kelenföld, XL, 
Bocskai ú t 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
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Viktor; XI., Németvölgyi ú t 138. de. 9. Fodor 
Viktor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., 
Ih rcsay  V. u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; de.
11. (úrv.) Tkkács József; du. fél 7. Kőszeghy Tk
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Rákosliget, XVH., Gázon Gy. u. de. 11. 
M arschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth té r 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 20. VA
SÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. A 
délelőtti istentisztelet oltári igéje: Fii 
2,12, az igehirdetés alapigéje: M t 6,9.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a  Magyar Rádió a Kossuth 
adó hullámhosszán október 31-én, a  Re
formáció ünnepén de. 10.05 órakor a  pé
csi evangélikus templomból. Igét hirdet: 
Varsányi Ferenc lelkész.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félórát közvetít a  M a
gyar Rádió a  Kossuth adó hullám 
hosszán október 21-én, hétfőn 13.30 ó ra 
kor. Előtte evangélikus korálism ertetés 
lesz 13.20 órakor.

JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM! cím 
mel evangélikus ifjúsági m űsort közvetí 
a  M agyar Televízió november 23-ig, min 
den szombaton reggel 8.00 órai kezdette 
a  TV1 csatornáján. A m űsorok a magyar 
országi reform áció kezdeteitől a XlX 
századig követik egybáztörténelmünket

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 
41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz. 
október 19. szombat: Lélektől lélekig, 
október 20. vasárnap: „Elő vízcseppek”. 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.„Gyógyítsátok a leprásokat!”

Szeptember 9-én az Alagi téri missziói központban tartotta csendesnapját a 
Lepramisszió 60 fős munkatársi gárdája. Képviselték az ország egész területét, a 
misszióban részt vevő keresztyén felekezetek mindegyikét. Nagy örömünkre szol
gált, hogy köztünk voltak a szlovákiai Komáromból érkezett testvérek, az ottani 
lepramisszió vezetői

Dr. Dobos Károly, a leprások kö
zötti magyarországi misszió atyja és 
vezetője köszöntötte a jelenlévőket. 
Az áhítat a Kol 1,4-5 alapján szólt.

Riskóné Fazekas Márta beszámolt 
a Nemzetközi Keresztyén Lepra
misszió júniusi közgyűléséről, melyet 
32 ország 120 delegátusának részvé
telével a németországi Michelsberg- 
ben tartott a különben angliai köz
pontú szervezet. Az ötnapos konfe
rencia fő tanulsága -  egyben üzenete 
is -  az volt, hogy a lepramissziós szol
gálatban továbbra sem szabad meg
állni! Bár az Egészségügyi Világszer
vezet hivatalosan már csak másfél 
millió leprásról közöl statisztikát, a 
keresztyén misszióban 6 millió lep
rásról beszélünk. Miért? A főtitkári 
beszámolóból kitűnt: míg a WHO 
csak a pillanatnyilag aktív betegeket 
számolja, azokat, akik gyógyszeres 
kezelés alatt állnak; a keresztyén 
misszió elkötelezett a klinikailag 
ugyan már „tiszta”, de a betegségben 
szerzett csonkulása, talán vaksága 
stb. miatt haláláig megnyomorodot- 
tak iránt is. Sőt, az otthonukból el
űzött és soha vissza nem fogadott 
volt leprások is a misszió kicsinyei, 
mert hol viselnék gondjukat, ha nem 
a keresztyén kórházakban? -  Most is 
évente 600 000 az új megbetegedé
sek száma! -  Ezért a keresztyén lep
ramisszió számára a küldetése to
vábbra is éppoly fontos, mint koráb
ban volt. A jelen és jövő elsődleges 
feladata a rehabilitáció. Ez négy sí
kon kell,- hogy megvalósuljon: testi, 
anyagi, szociális és lelki téren.

Magyarországi szolgálatunk szá
mára egyértelmű biztatást jelent 
mindez. Nagy a szükség és az igény a 
fáslikra, ugyancsak a lepedők, törül
közők, kötött takarók, babaréklik 
iránt! Kérik és várják a további kül
deményeket -  minél többet! -  Ma
gyarországról, és nagyon köszönik 
azokat.

Ezután a komárnói központú fel
vidéki Lepramisszió bemutatkozása 
következett. Ahogy Magyarországon 
20 éve az akkor 74 éves D o b o s K á 
ro ly t hívta el Isten a munkára, úgy a 
hasonló korú Á c s a i Irm a  diakonissza 
testvért használta fel néhány éve a

szlovákiai szolgálat elindítására. Az 
1991-es megalakulás óta egy reme
kül megszervezett munkát végző 
szolgálattá lett, melyet egész Szlová
kiából, sőt még Csehországból is tá
mogatnak a keresztyének.

Fambauemé Galambos Lídia el
nök beszámolt arról, hogy rendszere
sen küldenek csomagokat a nepáli 
Anandába, a romániai Tichilesti és 
öt oroszországi leprakórház számára 
10-15 kg-os súlyban, egy-egy alka
lommal 25 darabból álló nagy szállít
mányban.

Nagy János lelkipásztor, aki három 
éven át szolgált Kárpátalja gyüleke
zeteiben, legutóbbi lepramissziós út
járól adott ismertetést. Az ő szemé
lye volt az összekötő kapocs a ma
gyar Lepramisszió és Kárpátalja, va
lamint az orosz leprakórházak kö
zött. Korábban már járt az asz- 
trahányi és tichilesti kórházakban. 
Ez év júliusában az Oggyessza mel
letti Kucsurgán leprakórházát keres
te fel. Ez 1945-ben létesült egy nagy
lelkű szemészprofesszor: Filatov jó
voltából. O gyűjtötte össze nagy terü
letről a szembeteg leprásokat és spe
cializálta magát gyógykezelésükre.

A MAGYARORSZÁGI 
EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS 

TANÁCSA
-  egy kedves hon fitá rsu n k  javasla
tá ra  -  testvéri bizalom m al kéri a 
tagegyházak  gyülekezeteit és intéz
m ényeit, v a lam in t a  tagszervezetek 
helyi közösségeit, hogy a lehető leg
szélesebb ökum enikus összefogás
ban  szervezzék meg a  környezetük
ben levő tem etőknek, emlékhelyek
nek és em lékm űveknek a  m egtisztí- 
tásá t-ren d b e té te lé t.

E  sz im bolikus je len té s t is hordo
zó szép és hasznos cselekedettel j á 
ru lju n k  hozzá a  M illecentenárium i 
m egem lékezésekhez azá lta l, hogy az 
e lkö ltözö ttekre  való emlékezés jeles 
n a p ja it  m egelőzően neves és névte
len  e lődeink  em lékhelyének gondját 
v iseljük.

Az É le t U rá n ak  Szentlelke vezé
re ljen  a  szo lgálatunkban .

az  Ö kum enikus Tanács 
Elnöksége

Körömi Lászlóné raktárvezető be
számolt arról, hogy Lepramissziónk 
a budapesti központból az elmúlt év
ben 527 csomagot küldött 1 200 490 
Ft értékben. Ezek 386 takarót, 827 
lepedőt, 965 törülközőt, 6423 fáslit 
és 165 babaréklit tartalmaztak.

A misszió pénztárosa, Balsay Barna
básáé Isten iránti hálával adott számot 
az anyagi helyzetről. Ez év első felében 
a bevétel 2776000 Ft volt, melyből 
csak a csomagok postázására 723 000 
Ft-ot kellett kiadni! Missziónk minden 
évben küld 4000 dollárt valamelyik af
rikai leprakórháznak. Idén ezt a nigé
riai Ekpene Obom kapta.

Bencze Imréné az utazószolgálat
ról számolt be. A múlt évben 28 re
formátus, 8 evangélikus, 9 baptista, 1 
római katolikus és 5 más protestáns 
gyülekezetben végzett dr. Dobos 
Károly és kilenc utazó munkatársa 
szolgálatot.

A csendesnapot a misszióvezető 
Dobos Károly hálaadó és lelkesítő 
szavai zárták be. Jó dolog úgy mun
kálkodni a Lepramisszióban, hogy 
tudhatjuk: a mi munkánk nem hiába
való az Úrban!

R isk ó n é  F azek as M á r ta

PÁLYÁZAT
A M agyar Protestáns Közművelő

dési Egyesület pályázatot hirdet a  pro
testáns középiskolák diákjai és az ön- 
korm ányzati középiskolákba já ró  pro
testáns diákok szám ára.

A pályázóknak dolgozatot kell ké
szíteniük az alábbi témakörökben:

1. M agyar protestáns iskolák a K ár
pát-medencében.

2. Kiemelkedő protestáns tanár- 
egyéniségek szerepe a  magyar művelő
dés történetében.

Az első tém akörben feldolgozható 
egy iskola egész története, de lehetséges 
egyes korszakok történetével, vagy az 
iskolai élet egyes kimagasló területei
nek (önképzőkör, sportkör, ifjúsági 
egyesület stb.) feldolgozásával is pá
lyázni.

Az Egyesület a  pályázók között 1 db 
I. dfjat (35 000 F t), 2 db D. d íja t (20- 
20 000 Ft) és 2 db H l. d íja t (12,5-12,5 
E Ft) kíván kiosztani.

Ajánlott teljedelem : 20-40 oldal kö
z ö tt

Beadási határidő: 1996. december 10.
A pályázatokat a  következő cím re 

kell küldeni:
Református Z sinati Levéltár c/o 

Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület, 1091 Budapest IX., Kálvin 
tér 8 .1. em. 10.

Az M PKE intézőbizottsága

HAZAI ESEMÉNYEK
H onfoglalási em lékfelvonulás 

. A so p ro n i evangélikus isk o lák  (Ber
zsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum), Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium és Egészségügyi Szakkö
zépiskola és a Hunyadi János Evangé
likus Általános Iskola) 1996. ok tó b er 
22-én kedden 12 és 14 óra között Sop
ron belvárosában (Petőfi tér-Széche- 
nyi tér-Várkerület-Fő tér) em lékfelvo
n u lá s t ta r ta n a k  zászlókkal, jelmezek
kel, állatokkal stb. Az ország és a város 
történelmének fontos évszámai jelen
nek meg (895, 1896, 1921, 1956 és 
1996). Az ünnepélyt a Fő téren tartjuk 
kb. 13,30-kor. Ünnepi szónokok: 
D. Szebik Imre püspök és dr. Gimesi 
Szabolcs polgármester.

A  M ag y ar P ro te s tán s  K özm űvelődé
si Egyesület L élek tan i Szakosztálya 
rendezésében október 22-én, kedden 
du. 5 órakor dr. K árászo n  István  teoló
giai professzor tart előadást ,„A protes
táns fundamentalista lelkiség Magyaror
szágon” címmel az OMIKK klubban 
(VIII., Múzeum u. 17.).

A  K eresztyén É rte lm iség i K ö r (X II., 
Tarcsay V. u. 11.) október 28-án, hétfőn 
este 3/4 7 órakor tartja legközelebbi al
kalmát, melyen dr. Kádár Béla képvise
lő „Gazdaságunk és a jövő útjai” cím
mel tart előadást.

SÁROSPATAKI PROTESTÁNS 
NAPOK keretében emlékünnepély 
lesz a református templomban október 
28-án, hétfőn du. 5 órakor. Igét hirdet: 
Mészáros István református püspök. 
Előadást tart D. dr. Harmati Béla evan
gélikus püspök, a MEÖT elnöke. Pro
testáns egyházi néprajzi kiállítás is nyí
lik.

Az Országos Protestáns Napok ke
retében ZENÉS KULTURÁLIS EST 
lesz a dunavarsányi Petőfi Művelődési 
Házban október 25-én, pénteken este 
7 órakor. Előadásra kerül: Illés Lajos: 
Cantus jlungaricus című zeneműve.

ESZTERGOM
Egyháztörténeti konferencia lesz 

Esztergomban Luther halálának 450. 
évfordulója emlékére. Helye: a Techni
ka Háza (Imaház u. 1.). Időpontja: ok
tóber 23-24.

Október 26-án, szombaton du. 2 
órakor ünnepi istentisztelet keretében 
az esztergomi templom belsőjének 
szentelése lesz D. Szebik Imre püspök 
szolgálatával. Utána a gyülekezet 
könyvesboltját nyitják meg.

SZÜLETÉS
G regersen  L ábossá  György szombat- 

helyi segédlelkésznek és feleségének, 
Póczos Agnes tanítónőnek augusztus 5- 
én Jú lia  R éka nevű első gyermekük szü
letett. A keresztelője szeptember 22-én 
volt Ihtabányán a nagyapa, Lábossá La
jos és az édesapja szolgálatával.,Jézus 
az Evangélium által világosságra hozta, az 
elmúlhatatlan életet” 2Tim 1,10.

HALÁLOZÁS
M a rto s  P á l közgazdász, a Budapest- 

Kelenföldi gyülekezet presbitere nehéz 
szenvedés után szeptember 23-án 71 
éves korában elhunyt. „Az igaznak em
lékezete áldott!” (Péld 10,7).

Pesti H enrik , a Mohácshoz tartozó 
boijádi gyülekezet hosszú időn át hűsé
ges felügyelője 1996. szeptember 17-én 
69 éves korában elhunyt. A gyülekezet 
nagy részvéte mellett kísérték utolsó út
jára. Koporsója mellett 2Tim 4,7-8 alap
ján hangzott a vigasztalás igéje: ,Ama

A FEBE Diakonissza Egyesület
szep tem ber 28-án  a v a tta  fel sash a lm i E m m au s-o tth o n á t, aho l jelen leg  négy teo
lógus leányhallgató  készül igehirdető i szo lg á la tá ra . M adocsai M iklós igeh irde
tésében  k iem elte, hogy Jézus o tth o n u k b an  ke reste  fel az  em bereket és m a is m in 
den  h áz  k a p u já n  zörgetve b eb o csá tásra  vár. T úrm ezei E rzsébet főnökasszony 
M ü lle r P á l é le térő l és szo lgálatáró l em lékezett meg, ak i o tth o n á t a  Fébé Egyesü
le tre  hagy ta , hogy ab b an  az  im ádság  és Is te n t d icsérő  ének m eg ne szűrnék. 
Z ászkaliczky  P á l a  teo lógusotthon igazgató ja  a  Fébé Egyesület gyors segítőkész
ségét m egköszönve, ké rte  Is ten  á ld á sá t az  E m m au s-o tth o n ra  és a  benne lakók 
é le tére . A  testvéri együttlét u tán  a  d iakon issza testvérek  a  c inkotai tem etőben fel
k e res té k  M ü ller P á l s í i já t ,  h á lá t  adva é le téért és az  ö rö k  o tth o n  rem énységéért

nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam... ”

Apróhirdetés
Balassagyarmaton összkomfortos, 70 m :-es 
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A mi magunk erőfeszítéséből szeretetünk
sohasem  lesz  tökéletes. 

A tiszta szere te t békéjét é s  biztonságát, 
szabadságát é s  félelem nélküliséget 

Isten ajándékozza nékünk.
Ez a kegyelem .

Thomas Merton

A TARTALOMBÓL
A JÖVŐNEK ÉPÍTKEZÜNK

REFORMÁCIÓ ÉS FORRADALOM

A SODRÁSBAN VAGYUNK, VAGY SZEMBEN 
ÚSZUNK AZ ÁRRAL?

1 0 0  ÉVES A CEGLÉDI TEMPLOM

TORLÓDÓ ÜNNEPEK

KERESZTYÉNEK A MAI MAGYARORSZÁGÉRT

REMÉNYIK SÁNDOR

Kegyelem
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal -  
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.

Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor -  magától -  megnyílik az ég, 
Mely nem tárul ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat -  hasztalanul-ostromolták. 
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor -  magától -  szűnik a vihar,
Akkor — magától — minden elcsitul,
Akkor -  magától -  éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától -  friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

AZ IGE EGYHÁZA VAGYUNK?
Néhány éve nagy várakozás volt gyülekezeteink

ben, hogy újra megtelnek templomaink. De sok he
lyen most ott a keserű csalódás: elmaradt a nagy fel
lendülés, kicsi a vonzása templomnak, istentisztelet
nek, prédikációnak. Tálán jellemző az is, amit nemrég 
hallottam: valaki egy vallásos műsor közben így tele
fonált a Rádiónak: -  Ne az egyházzal, hanem mai kér
désekkel foglalkozzanak...

Elismerem, hogy ezek a kérdések Reformáció ün
nepén talán kellemetlenek. De a kérdés nemcsak kel
lemetlen, hanem nyugtalanító is lesz, ha másképp fo
galmazzuk. Mert fogyó gyülekezetekről beszélni, ez 
még csupán modem és szekuláris megfogalmazás. 
Valójában így kellene mondanunk: Ma úgy látszik 
mintha Isten elvenné tőlünk a gyülekezetét és az igét. 
Még élesebben hangzik, ha hozzáteszem, hogy a gyü
lekezet fogyása egy folyamat, de a dolog nem ezzel 
kezdődött. Mert van egy súlyos magyarázat és előz
mény. Mi ez?

Mi vetettük meg és untuk meg az igét. És erre jött 
mint Isten ítélete, hogy elveszi az igét, a megvetett 
igét. Mert élő gyülekezetei csak a nagyrabecsült ige tud 
teremteni. A  baj tehát nem az, ha a világ megveti az 
igét, hanem ha maga az egyház is megveti azt.

A  reformáció óta eltelt századokban fokozatosan 
alakult ki az ige háttérbe szorulása. A felvilágosodás 
már jóval a 18. század előtt a Biblia helyett az ész, a 
természet és az erkölcs vallását hirdette.

Szabad-e reformáció ünnepén „ünneprontó” kér
déseket feltenni? Úgy vélem az igazi ünneplés csak 
„ünneprontó” kérdésekkel kezdődhet. Ha a reformá
cióról emlékezünk, kényelmes és egyben meddő len
ne a múltba menekülni. Ma a reformáció ünnepe ép
pen a fenti kérdéseket veti fel.

Ezelőtt 500 évvel az ige által jött létre a megúju
lás. Luther nyomán Európa-szerte megújult egyhá
zak jelentek meg. Akkor valósággá lett, hogy a lu
theri egyház az „ige egyháza”. Régi írások, prédiká
ciók és nem utolsósorban régi énekeskönyvek jelzik: 
a lutheri egyház nemcsak éneklő egyház volt, hanem 
az ige egyháza is. (Vö. hazai vonatkozásban az „Új 
Zengedező Mennyei Kar” 1743 című énekeskönyv
vel.)

A felvilágosodás után is jöttek újra meg újra ébre- 
dési hullámok. Ilyenkor gazdagon szólt az ige. Nem

Lucas Cranach: Részlet a weimari szárnyasoltárról

emberi tényezők hatottak. Századunk során a 20-as 
évektől kezdve figyelhető meg evangélikus egyhá
zunkban egyesek és gyülekezetek ébredése. De ma 
megint ébredésre lenne szükség ahhoz, hogy ismét az 
ige egyháza lehessünk. Az egyház a modem környe
zetben keresi a megoldást. Próbálja magát átmenteni 
a szekuláris korszakban és igazolni a társadalom 
előtt, hogy szükség van rá. Ezek szükséges és jó szán
dékú törekvések -  de be kellene látnunk, hogy alapjá
ban nem modernizációra, hanem reformációra van 
szükségünk.

Nem kell „visszamenni” Lutherhez! Isten ma is haj
landó igéje által megújítani. De ennek feltételei van
nak. Ezek a feltételek ma sokszor hiányoznak. De 
mik is ezek a feltételek?

Megpróbálom a mai állapotot jellemezni. Ma so
kan hallják az igét, de nem „hallják meg” mint szemé
lyes, életbevágó üzenetet. Ma a legtöbben elvesztették 
az érzéket, hogy mi a különbség isteni és emberi böl
csesség között. Ma sokszor olyanok vagyunk, mint a

gyermek, aki cukorral, nyalánksággal tele ette magát 
-  és amikor délben asztalhoz ül, nem ízlik a kenyér, 
nem kell a leves, a főzelék.

Augustinusról olvastam, hogy mikor a sok filozófi
ai irányzat után is megmaradt benső nyugtalansága, 
előveszi a Bibliát, de az nem ízlik neki, mert elvesztet
te az érzékét az ige egyszerű, de életformáló üzenete 
iránt... (Preuss)

Igen. Nem ízlik az ige. Láttam már presbiteri gyű
lés meghívóján, hogy a program első pontja így hang
zott: ,/övid  igehirdetés”. Ezzel kell csábítani, hogy 
„rövid”... Ugye értjük? Legyen rövid, mert nem ízlik. 
De hogyan lehet a magyar evangélikus egyház az ige 
egyháza, ha nem ízlik neki az ige?!

Luther idejében sok ember újra megízlelte az igét 
és rájött, hogy ez a lélek igazi tápláléka.

Ha a testnek nem ízlik az étel, akkor baj van. Be
tegség. Rossz a gyomra, nincs étvágya. Borzalmas ál
lapot. Erőlteti az evést, de csakhamar félretolja a 
tányért...

De mi van akkor, ha a léleknek nem kell az ige? Ez 
bizony a lélek betegsége, sőt egy bensőleg halott álla
pota. Az egyház csak az igéből élhet! És ha nem kell 
az ige, ha nem mindennapon, (és nemcsak vasárnapi) 
szükséglet az ige -  ott már betegség van, sőt haldok
lás, sőt halál...

Az „ünneprontó” kérdésekkel nem akartam elron
tani reformációi ünneplésünket. Sőt tudom és hi
szem, hogy egyházunk ma is lehet újra valóban az ige 
egyháza.

És ez -  rajtunk is múlik. Mindenki a maga helyén, 
a maga gyülekezetében -  akár a szószéken, akár az ol
tárnál, akár a templompadban vagy otthonainkban te
het valamit azért, hogy szeretett magyar evangélikus 
egyházunk a modem korban, a 21. század küszöbén is 
újra az ige egyháza legyen, ahogy énekeljük is:

„ Vált ezredévet ezredév, De soha el nem évül, 
Nem élhet az új nemzedék E régi ige nélkül.
Hit, erő, béke, üdvösség 
Mert nem lesz soha másban 
Megrendül bár a fö ld  és ég 
Mint Isten szent szavában ”

(Evangélikus Énekeskönyv 286,3.)

Gáncs Aladár

Protestáns vagy evangélikus?
A II. speyeri birodalmi gyűlésen 

történt, ami 1529. március 15-én 
kezdődött nagy katolikus pompá
val és császári diktátummal. A  tá
vollevő Károly császár levelében 
ugyanis ez állt. „Szigorú büntetés 
terhe alatt megtiltjuk, hogy a refor
máció ügyét bárki felkarolja és tá
mogassa.” Nagyon rosszul kezdő
dött a birodalmi gyűlés, a világi és 
katolikus hatalom szilárd elhatá
rozása volt, hogy véget vet a refor
mációnak egyszer s mindenkorra. 
Úgy, hogy az eddigi engedménye
ket is azonnal, a gyűlés kezdet kez
detén törölték, az evangélikuselle
nes intézkedéseket jóváhagyták. 
Teljesen úgy látszott, hogy hatalmi 
és adminisztratív eszközökkel 
megakadályozzák az evangélium 
további terjedését, lehetetlenné 
teszik a követőit, hiszen törvénybe 
ütközőnek kiáltották ki az új hitre 
való áttérést, az evangélikus váro
sokba is vissza kívánták vezettetni 
a misét. Erre nem lehetett más re
akció, csupán a felháborodott és 
megdöbbent tiltakozás azok részé
ről, akik immár esztendők óta el
kötelezték magukat Jézus Krisztus 
evangéliuma mellett. Erre kitiltot
ták az evangélikusokat a gyűléste
remből.

Másnap reggel az evangélikusok 
istentiszteletén az igehirdetés 
alapigéje az ApCsel 5,29 volt: „Is
tennek kell inkább engedelmesked
nünk, m int az embereknek” -  vála
szolták Péter és az apostolok élet- 
veszélyes helyzetükben. Világos, 
hogy az érintettek erőt merítettek 
ebből az igéből, és 1529. április 20- 
án beadták tiltakozásukat a biro

dalmi gyűlés eddigi negatív ered
ményei ellen, s ezt a teljesen jogos, 
szinte kötelező tiltakozást nevez
ték el ,.protestánsnak”. Hangsú
lyozták, hogy készek a császárért 
életüket is kockáztatni, „de azok
ban a dolgokban, amik Isten dicső
ségére és lelkünk üdvére vonatkoz
nak, kizárólag a m i Urunkat, Istent 
ismerjük el úrnak ” Ez a protestálás 
lényege: a hit dolgaiban nemet 
mondani a világi és evangéliumelle
nes erőknek de igent mondani a 
mindenható Istennek Tehát itt 
nemcsak egy negatív, egy tagadó 
oldal van, hanem egy nagyon hatá
rozott pozitív, állító mondat. Nem
csak nemet mondtak valamire, ha
nem nagyon hangsúlyosan igent 
mondtak Isten igéjére: „erre az Is
ten parancsa és a saját lelkiismere
tünk kötelez bennünket” -  írták a 
beadványban.

Ennek ellenére szívesebben ne
vezzük magunkat evangélikusok
nak, mert a dolgokat nem ismerő, 
felületes közvélemény a protes
táns, illetve protestálás szóból el
sősorban a valami elleni tiltakozást 
hallja ki, és korunk vallási iskolá
zatlansága odáig fajult, hogy már 
az önmagáért való, üres tiltakozást 
is ezzel a szóval fejezik ki. A több
ségében marxista műveltségű ma
gyar sajtó a lehető legtévesebben 
használja ezt a szót, mind az elekt
ronikus, mind az írott sajtóban. A 
történelmi helyzetet és az ügy lé
nyegét ismerő ember szíve össze- 
rándul mindig, amikor a honi sajtó 
írástudóként alkalmazott tollnokái 
totális összevisszaságban alkal
mazzák a vallási, egyházi teológiai

fogalmakat, kifejezéseket, mint 
akiket lezser nemtörődömség ve
zérel, hogy ez*a téma „olyan mind
egy”. Szomorú csokrot lehetne 
ezekből összeállítani. A leggyak
rabban hallható, bántó fordulatok 
közül csak két példát: ökumenikus 
helyett ökovariációk, úgy mint 
ökonomikus, ökumániás, öko
mániás stb., vagy „a keresztények 
és protestánsok” fordulat is na
gyon gyakori. De nemcsak emiatt 
nem helyezzük előtérbe a „protes
táns” kifejezést.

Megvalljuk, más oka is van a szó 
kiüresítése mellett annak, hogy 
nem szívesen alkalmazzuk ma
gunkra a „protestáns” elnevezést, 
pedig jeles teológusok fejtették ki 
a protestáns kor szellemiségének 
lényegét, aminek részletes ismer
tetésétől el kell tekintenünk a cikk 
rövidsége miatt. A protestáns szel
lemiség lényege az is, hogy valami 
mellett kiállni (protestálni), továb
bá a latin protestari jelentése: 
„nyilvánosam bebizonyít” (vö. 
Bellinger, Nagy valláskalauz, Bp. 
Akadémia, 1990. 243. old.). Vagyis 
a tartalma miatt alkalmazhatnánk 
magunkra a fogalmat, de akkor 
számos félreértésre, félretájékoz
tatásra adnánk okot, ugyanis saj
nos előfordul, hogy vannak, akik 
kerülni kívánják az evangélikus el
nevezést, helyette használják a 
protestáns megjelölést. A  hazai 
gyakorlat alapján nyugodtan állít
hatjuk, hogy a protestáns elneve
zés a legtöbbször evangélikust ta
kar, különösen, ha legnagyobb 
protestáns testvéregyházunk lapjá
ban vagy kiadványaiban olvassuk.

Szívesebben alkalmazzuk ma
gunkra az evangélikus kifejezést, s 
ennek legfontosabb oka a szó bib
liai eredete, valamint tartalma. 
Eüangélion, mint mindenki tudja, 
örömhír: Isten Jézus Krisztusban 
megnyilvánuló szeretetének öröm
híre. Mi ezt az örömhírt kívánjuk 
még a nevünkkel is demonstrálni, 
és tiltakozó, protestáló eleink is az 
evangélium mellett és érte tilta
koztak a hamisság, az álnokság, a 
diktatúra minden formája ellen, és 
Jézus Krisztus ügyéért álltak ki 
még életük kockáztatásával is. 
Ilyen hitbeli határozottságot és bi
zonyságtevő erőt kívánok magunk
nak ebben az esztendőben is refor
mációnk ünnepe alkalmából.

Ribár János
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GYERMEKEKNEK

BESZÉLJÜNK 
A GAZDAGSÁGRÓL,

A SZEGÉNYSÉGRŐL...
Ha ezt a két szót halljátok: gazdagság, szegénység, 

mindjárt az is eszetekbe juthat, vajon az én családom 
szegény vagy gazdag? Ezt elsősorban az anyagiakra 
értjük, arra, hogy mennyi vagyona van valakinek, 
mennyi a pénze, hogyan él, hogyan öltözködik stb. A 
gyerekek már egészen hamar, 5-7 éves korukban ész
reveszik, hogy la a gazdag, ki a szegény közülük. Per
sze, ezt leghamarabb a külső megjelenés alapján lehet 
eldönteni, de vajon mindig az a gazdag, aki annak lát
szik? Mindig az a szegény, aki nagyon egyszerűen él?

A Bibliában a gazdagságról Jézus Krisztus is beszél, 
tanítja hallgatóit arra, hogyan is kell helyesen élni a 
vagyonnal. Arról is beszél, hogy az igazi gazdagság 
nem anyagi, hanem a lélek gazdagsága, és ez nem lát
szik azonnal mindenkin. Jelei azonban vannak, de er
ről majd később.

Lukács evangéliumában olvashatunk Zákeusról, 
egy gazdag emberről, akiről kiderül, hogy gazdagsága 
egyáltalán nem jelentett boldogságot neki, mert senki 
sem szerette. Vámszedő volt, és bizony a maga hasz
nára dolgozva, lényegesen több pénzt kért az embe
rektől, mint amennyit kellett volna. Ezért megvetet
ték, lenézték, kellemetlenkedtek neki.

Ma szerintetek hogyan viselkednek az emberek egy- 
egy gazdag ember társaságában? Hízelegnek neki, ked
veznek neki, keresik a barátságát? Vagy esetleg irigy
kednek rá, és nem barátkoznak vele? Hogyan látjátok?

Na, de térjünk vissza Zákeus történetére. Életének 
nagy napja számára teljesen váratlanul jött el, amikor 
Jézus a városba, Jerikóba érkezett. Zákeus nagyon 
szerette volna látni Jézust, de mivel igen alacsony em
ber volt, a tömegben nem tudott sehogyan sem Jézus 
közelébe jutni. Ezért egy vadfügefára mászott, innen 
jól láthatott mindent.

Ám ekkor váratlan dolog történt, Jézus észrevette 
Zákeust. Mit gondoltok, vajon azért, mert egy gazdag 
emberrel akart barátkozni? Nem a gazdagsága, ha
nem a bűnös, megvetett volta miatt vette észre. Jézus 
mindig azok felé fordul, akik bajban vannak, akik el
veszettek. Ezt akkor Zákeus még nem tudta. Nagyon 
meglepődött azon, hogy Jézus megszólította, és na
gyon megörült annak, hogy Jézus nála fog vacsorázni 
és megszállni. Jézust még a körülötte lévők sem értet
ték igazán, nem értették, miért kell Jézusnak egy min
denki által lenézett ember házába mennie. Jézus tud
ta, hogy Zákeus csak úgy gazdag, hogy nagyon sok 
pénze van, de egyébként egy szegény ember, mert 
szeretet nélkül él. Az igazi szegénység az, ha valaki 
nem tud szeretetet adni, vagy kapni senkitől.

Egy könyvben olvastam egy 
Don Quijote nevű emberről, 
aki néhány ártalmatlan szélmalmot fenyegetőn 
hadonászó óriásnak nézett, és nekik rontott 
Ő húzta a rövidebbet: fennakadt a lapátokon. 
Hasonló dolgok néha velem is megtörténnek. 
Mármint, hogy ártalmatlan kicsinységekbe 
hatalmas ellenséges támadást képzelek: 
Társaim mosolyába -  azt, hogy „kinevetnek”! 
Egy megérdemelt szidásba -  azt, hogy „engem 
senki sem szeret”, de „mindenki bánt”!
Egy kudarcba -  azt: „nekem semmi se sikerül”! 
Óyj meg, Istenem, az ilyen képzelődéstől!
Segíts a dolgokat nem eltúlozva, 
a maguk valójában látni!

Zákeus életének ezen az estéjén először érezte, 
hogy valami nincs rendben körülötte. Hiába vagyo
nos, óriási hiánya van, szegény, mert senki sem szere
ti!

Ahogy ezt felismerte, olyat tett, amit sohasem tett 
volna, ha nem találkozik Jézussal. Jóvá igyekezett 
tenni az általa okozott sérelmeket, a vagyonát szét
osztotta a szegények között. Úgy használta a földi 
kincseit, ahogy Jézus tanította. Ha valaki a gazdagsá
gát csak a maga céljaira használja, abban nem Tesz 
öröme.

Gondolkozz! Hány gazdag ember él rettegve, hogy 
mikor rabolják ki, mikor törnek be hozzá? Őrzi a 
javait, pedig hány embert tehetne boldoggá, hányán 
örülnének, ha segítene azokon, akik éheznek, és alig 
van ruhájuk. Ez sajnos a legtöbb gazdag embert nem 
érdekli. Akik nem ismerik Jézust, nem tudják, mi a 
valódi gazdagság!

Ti rátalálhattok! Kövessétek az Úr Jézus tanítását, 
segítsetek a rászorulókon, adjátok tovább a szerete
tet, amit kaptok!

Révészné Tóth Erzsébet

A KÜLMISSZIÓ HŐSI MÚLTJA

A titokzatos Kína Krisztusra 
vár

Éppen száz évvel Ziegenbalg Indiába vezető útja 
után indult el Kínába Robert Morisson, az a fiatalem
ber, aki hosszú évek óta, komoly munkával készült fel 
erre az útra.

R. Morisson nagyon jó felfogású, nyetvérzékű gyer
mek volt. .Már 12. éves kora óta készült arra, hogy 
egész életét Isten dicsőségére szentelje.

Egy angol tudós a londoni British Múzeumban ré
gi kéziratokat talált. Csak nagy nehezen tudták meg
állapítani, hogy kínai nyelvű evangéliumi szövegek 
azok. Morisson, amikor erről hallott, nagy érdeklő
déssel fordult Kína felé, és elkezdett valakit keresni, 
aki a kínai nyelvre tanítaná őt. Ez azonban nagy fel
adat volt, mert a kínaiaknak szigorúan tilos volt az 
idegenek részére megmutatni a kínai írás és nyelv for
télyait. Végre sikerült egy tanítóra szert tennie, és 
ezért már úgy indulhatott útnak, hogy az alapvető kí
nai szavakat ismerte.

Héthónapos hajóút állt előtte. Indulásakor azt kér
dezte tőle egy ember, komolyan hiszi-e, hogy a nagy kí
nai birodalomban az ő hite hatással lesz valakire? 
Morisson így válaszolt: „Én nem, uram, de Isten igen!”

Kínában el kellett rejtőznie az emberek elől. Segít
ségére volt Isten két kínai által, akik már hallottak Jé-

F I A T A L

L om talanítás
„ L o m ta la n íta n i a  p a d lá s o k a t!” -  emlékezik vissza Z s. 

T ü d ő s K lá ra  a bombázások idején kapott parancsra.
„Jaj, mi minden került akkor napvilágra! Mennyi tö

rött holmi, amit persze senki sem tört el. Letűnt évek 
megrokkant tanúi. Mennyi lommá vált ereklyéje a múlt
nak! És kiderült, hogy abban a sejtelmes félhomályban 
nincs titok, nincs semmj, csak por, piszok, pókháló és pe
nész. Csak ki kellett nyitni a padlásablakot, hogy besüs
sön a Nap, befújjon a szél, s egyszeriben más tanyát ke
restek a denevérek, baglyok, de még az egerek- is.

Vajon nem volna-e jó az életünk homályos zugaiban is 
elkezdeni a lomtalanítást, önként, nem várva meg egy 
külső, radikális parancsot?

Ablakot nyitni, és szélnek ereszteni a gondokat, félelme
ket. Beengedni a világosságot a sok összevissza dobált lom 
közé. Mennyi ócska sérelem, rejtegetett szégyen, takarga
tott szenvedély. Mennyi tudott, vagy öntudatlan bosszúvágy, 
tartogatott harag gyűlt bennünk össze az idők folyamán, 
amit nem tisztáztunk, nem rendeztünk el, csak bedobáltunk 
a lelkünk lomtárába, hogy ott észrevétlenül meglapuljon. És 
az ábrándok, álmok, vágyak megfakult rongyait ugyan mi
nek őrizgetjük ereklyék gyanánt? Lesántult ambíciók, meg- 
penészedett csalódások ugyan minek szaporítják még min
dig a lomot? Ibié vagyunk jajjal, bajjal, panasszal úgy, hogy 
nincs hely a szívünkben jó meleg érzéseknek, az agyunkban 
biss új gondolatoknak, bátor, elszánt újrakezdéseknek, 
mert mindent betöltenek a lomok. Kicsi bosszúság tartós 
haraggá nő, ha idejében ki nem sepeijük. Kicsi csalódás sö
tét depresszióvá dagad, ha hagyjuk.

A padlástakarítás sem kicsi dolog, de a szívünk kamrá
it rendbe, tisztába tenni még sokkalta nehezebb. Hogy 
hogyan kezdjünk hozzá?

Hát először is: álljunk egyszer szóba önmagunkkal. 
Hozzuk napvilágra a rejtegetett gondolatainkat. Valljuk 
be magunknak mindazt, amit letagadtunk, s aztán valljuk 
be másnak, amit elhallgattunk. Mindenről lehet beszélni, 
ha azt a jóakarat diktálja. Az elhallgatott dolgokból falat 
rakunk magunk köré, amitől aztán elmagánosodunk, 
vagyis -  hogy mai szóval éljek -  elidegenedünk.

Á falak téglánként rakódnak lenyelt, tisztázatlan félre
értésekből, tehát téglánként kell lebontani. Tisztázni kell 
a homályos, zavaros ügyeket, akkor is, ha ez a bontás ne
héz és fáradságos munka. Csak ezen az áron kap levegőt, 
fényt az életünk. Csak ezen az áron válunk elviselhetővé 
a magunk s a környezetünk számára is.

zusról. Addig rejtőzött, míg a haja nem nőtt meg kí
nai módra, és amíg meg nem tanult tökéletesen be
szélni a nyelvükön. Akkor tolmácsként helyezkedett 
el, és így keresztül-kasul utazhatta a nagy birodalmat. 
Közben több keresztyén iratot, sőt a Bibliát is lefordí
totta. Nyilvános helyen nem prédikálhatott, csak egy
két emberrel beszélgetett egyszerre. Hat év elteltével 
keresztelhette meg az első kínait.

Amikor 1834-ben meghalt, már sok misszionárius 
működött Kínában. Azóta is folyamatosan növekszik 
a keresztyének száma, bár a kommunizmus évtizedei 
óta -  mind a mai napig -  nem engedélyezik külföldről 
jövő misszionáriusok működését. De mint búvó patak 
él az egyház Kínában, ma már 20 millió keresztyénről 
beszélnek. Az evangélium terjedését szolgálta több 
magyar misszionárius is: Kunst Irén 30 évet, Hermann 
A dolf 11 évet, Kunos Jenő 10 évet töltött a kínaiak kö
zött. Ma pedig a Rádiómisszió munkája erősíti a ke
resztyének hitét Kínában. Ezt a munkát mi magyarok 
is támogatjuk adományainkkal.

Morisson magvetése bőséges aratást hozott.
Bencze Imréné

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

A  B i b l i a  ü z e n e t e  a  m ű v é s z e t  n y e l v é n

Marc Chagall képei Budapesten

\ár g yerm ekko ro m  legelső  éveiben  m egragadott a B ib -
____ Ilia ” -  írja  C h a g a l l  a  „ M usée d u  M éssage B ib lique

M arc C hagall" n iz za i m ú ze u m á n a k  egyik kata lógus-előszavá
ban. „M indig  is h ittem , és m o s t is  h iszem , hogy a  B ib lia  m in 
den id ő k  kö ltésze tén ek  leg fő b b  fo rrá sa , m ely k e zd e ttő l fogva  k i
fe je ző d ik  a z  életben  és a  m ű vésze tb en . A  B ib lia , m in t a z é le t és 
a term észet h a n g ja ... e z t a  titk o t k ísére ltem  m eg  to vá b b a d n i... 
Úgy h iszem , e ze k  a k é p e k  a ligha  egy egyén, egyetlen in d iv id u u m  
á lm á t vá ltjá k  valóra, in ká b b  a z  egész em beriségét. ”

A  m ű vész b ib lia i tárgyú m ű v e in e k  hozzávető legesen  teljes 
gyűjtem ényét a  fra n c ia  á lla m n a k  a já n d éko zta . A n d ré  H erm ant 
fra n c ia  ép ítész a  m ű a lk o tá so k  je lleg én ek , m értékén ek  és tarta l
m á n a k  ism eretében  tervezte m eg, és é p íte tté k  fe l: M usée du  
M éssage B ib liq u e  M arc C hagall, a za z M arc C haga ll „B ibliai 
ü z e n e té in e k  F rancia  N em ze ti M ú zeu m á t" .

E bben  a  cso d á la to s és tö kéle tes kö rn yezetb en  n em  szó l sem 
m i m á s a  lá toga tóhoz, m in t C hagall a lko tá sa i, fe stm én yekb en , 
g ra fikákban , m etsze tekb en , litográ fiákban , p la sztik á k b a n , fa li
szőnyegekben, sz ín es üvegab lakokban  é s m á s m ű fa jo k b a n . A z  
a  k in yila tko zta tá s, élm ény, á té lés sz ó l m in t m ű vésze ti 
ih letettségű  ú jraa lko tás, m elyet a  K ö n yvek  K ö n yve  je le n te tt 
h o sszú  év tized eken  á t a  m ű vész szám ára .

C hagall (V ityebszk , 1887-V ance F ranciaország  1 985) orosz- 
országi gyerm ekévei, szü lő fa lu já b a n  Ju rij P en fe s tő n é l, m a jd  
Szen tpéterváron végzett ta nu lm ánya i, késő b b  m in t L e o  B a k st 
tan ítványa  ism erked ik  a m ű vésze ti m ű fa jo k k a l, te c h n ik á k k a l, 
és kü lö n ö skép p en  a z  u tó b b i m ester m e lle tt a  s z ín e k  világával. 
P árizsba m egy, és a z  1912-es Ő szi S za lo n b a n  m á r k iá llítjá k  k é 
p e it. K ét évvel késő b b  m egrendezik B erlin b en  e lső  ö n á lló  k iá l
lításá t, a m it 1926-ban e lső  N ew  York-i k iá llítá sa  k ö v e t. K ö zb en  
so k  u tazás a z o tth o n , Párizs, B erlin , O laszország, S p a n yo lo r
szá g  H o lla n d ia  és m á s tá ja k  kö zö tt.

1931 -  fo rd u ló p o n t pá lyaképében . E k k o r a  fra n c ia  kö n y v k i- 
‘adó , A m b ro ise  Vollard (1 8 6 8 -1 9 3 9 ) b ib lia i té m á jú  a lk o tá so 
ka t, illu sztrá c ió ka t ké r a m ű v é sztő l C hagall P a lesztin á b a  u ta 
z i k  E lső  ú tja  u tá n  ez a z év tized  n em  Ids m értékb en  a  tö rtén e l
m i h e ly sz ín e k  a  b ib lia i tá ja k  hatására , b ib lia i tárgyú m u n k á k  
jeg yéb en  te lik  el. S zá m o s g o u a ch e-t készít, sz in te  e lő ze tes vá z
la tk é n t ké ső b b i m ü v e ih e z N ém etországban  a z  193 0 -a s évekb en  
„ nem  k ív á n a to s” m ű vész lett. M a im b a n  e lég e tik  kép e it, s  a z  
„ E lfa jzo tt M ű vésze t” m ü n ch en i k iá llítá sá n  (E n ta rte te  K u n st, 
1 9 3 7 ) ö tv e n k é t a lko tá sá t le fo g la ljá k  P árizs u tá n  ism é t a z  E gye
s ü lt Á lla m o k b a  lá togat, á ltó l a  M u seu m  o f  M o d e m  A r t (N ew  
York) m eghívására  je le n tő s  k iá llítá sára  ke rü lt sor. A z  1940-es

évek  elején  -  a tá vo lié t éveiben  -  egyre erő sö d ik  b en n e  a  zsid ó  
n ép  szen ved ésein ek  visszhangja , és e zze l együ tt a b ib lia i té m á k  
irá n ti in tu íc ió  és in sp iráció . A z  e lső  békeévekben , 1947-ben tér  
vissza P árizsba, hogy egyre in ten zíveb b en  fo g la lk o zzé k  a g ra fi
k a i te c h n ik á k k a l 1950-ben a  C ő te d ’A zu r -i V ance-ba k ö ltö z ik  
m ely élete  végéig a lko tá sá n a k  szín tere  le s z  E gy év  m ú lva  ú jra  a  
B ib lia  fö ld jére, Izra elb e  u ta z ik  m a jd  visszatérve, k ita rtó , e lm é
lyült, h a ta lm a s m u n ká b a  kezd , ille tve  fo ly ta tja  b ib lia i tém á jú  
terveit. Vance (m elle tti) stú d ió já b a n , litu rg iá i célra m á r n em  
haszn á lt ká p o lnában , m ű term éb en  d o lg o z ik  B e fe jezi 105 réz
karcbó l á lló  „La B ib le"  so ro za tá n a k  c ik lu sá t, 1 7  lito g rá fiá va l 
kiegészítve, m ely a B ib lia  fé r fia la k ja it je le n ítik  m eg. E ze k  kü lö n  
könyvform ában  is m eg je le n tek  csakúgy, m in t m á s lito g rá fiá i 
so ro za ta i

A z  1950-es évek  k ö zep é tő l egy év tized en  á t ,^4  B ib lia  ü zen e
te ” c ím ű  festm én yeken  d o lg o z ik  m ikö zb en  ú ja b b  u ta zá st te sz a  
B iblia  fö ld jére. A  „D essins p o u r  la B ib le ” 2 4  lito g rá fiá t ta rta l
m az, m ely a z e lő ző k  u tán , a  B ib lia  n ő a la k ja it fo g a lm a zza  m eg  
C hagall jellegzetes stílu sá b a n . A  terem tés tém á ja , m íto sza  is  ér
d eke ln i kezd i, va la m in t a z  E xo d u s, m e ly  1966-ban  so ro za ttá  
v á lik  1969-ben C hagall és m á so d ik  felesége, V a lentina  
B rodsky házasságkö tésük u tá n  (1952) lé treh o zzá k  ,A  B ib lia  
ü zen ete" n evű  a lap ítványuka t. H a so n ló  n evű  m ú ze u m á t 
N izzá b a n  1973-ban a va tjá k  fe l, a  m ester 465  b ib lia i tárgyú a l
ko tá sá n a k  á llandó  b em u ta tá sá va l

M in d en n ek ism eretében teh á t ke llő kép p en  tu d ju k  értéke ln i 
a n n a k  a  C haga ll-kiá llítá snak m ű vésze ttö rtén e ti je len tő ség ét, 
m ely  „K épek a B ib liá h o z” cím m el, 42  sz ín e s lito g rá fiá já t so ra 
k o zta tja  fe l  n ém et m agángyűjtem ény a n ya g á b ó l a zo ka t, m e 
lyek  a  n izza i C hagall M ú zeu m b a n  is m e g ta lá lh a tó k

A  B á lin t Z sid ó  K ö zö sség  H á z (B p. V I., R éva y u tca  1 6 .) k i
tű n ő  ép ítészeti adottságú nagy e lő a d ó - és k iá llítá s i term ében , a 
N ém eta jkú  E vangélikus E gyházközséggel és a  N ém e ta jk ú  R e 
fo rm á tu s  E gyházközséggel k ö zö s rendezésben  lá th a tó  e  m é ltá n  
k iem e lked ő  jelen tőségű  tárlat.

R itk a  a lka lo m  ugyanis, hogy a z  egyetem es m ű v é sze t e  g én iu 
szá n a k  a lko tá sa i m eg tek in th e tő k  M agyarországon. A z  ép ü le t és

a  k iá llítá s  h elye  viszo n yla g  ta lá n  kevéssé  ism ert a  n a gyközönség  
szá m á ra , d e  a  k iá llítá s  ö rö k  érvényű  és é rté k ű  a lk o tá sa i m in 
d e n k ih e z  s z ó ln a k  va ló b a n  úgy, ahogy a  m este r fo g a lm a zo tt: a z  
egész em beriséghez. A  m in teg y  ezer C h a g a ll-litográ fia  k ö z ü l e 
k ö ze l fé ls zá z  a lk o tá s h ű  k é p e t a d  a  m este r a lk o tó i lá n g elm éjé
rő l m in d  tem a tika i, m in d  kép a lko tó i, m in d  p e d ig  ko lo r itjá n a k  
egyedü lá lló  szépségéről, sa já tosságáró l, érzéssel, h u m á n u m 
m a l, szeretette l, h ité h e z va ló  ra g a szko d á sá ró l

A z  a lk o tá so k  során , fe s tő i m eg jelen ítésében , a  litográ fia  
te c h n ik á já t és m ű fa ji sza b á lya it kö ve tve  lá tju k  a  B ib lia  G en esis 
k ö n y v e in e k  je len e te it, m in t p l. a  P arad icsom , a  Tudás F ája, 
Á d á m  és É va  és a  tilto tt gyüm ölcs, K iű ze té s a  P a ra d ic so m b ó l 
K á in  és A b e l A b ra h á m  és Sára, M ó zes a  tö rvén ykö n yvve l és 
M ó zes é le té n e k  m á s je len e te it, a z  E xo d u s tö r té n é se it A  P ró fé
tá k  K ö n yveib en  m eg írt je le n e te k  a la p já n  -  tö b b e k  k ö zö tt -  D á 
v id  k irá ly  a  h á rfá v a l D a v id  és B a thseba , S a la m o n  kirá ly, Jere
m iá s  s ira lm a i D á n ie l a z  o ro szlá n o k  barlang jában , E s th e r  stb .

E  b ib lia kép ek  C hagall sa já to s a lk o tó i s tílu sá b a n  je le n n e k  
m eg. A  fig u rá lis  ábrázo lások, a  tárgyi m o tív u m o k  egym ásba  f ű 
ző d ő , egym ásba  érő, sz in te  em lékkép szerű , á lo m szerű  m eg jele
n íté se  a  sö té teb b  ko n tú ro k , a  v e zérm o tívu m o k  á lta l v á lik  h a n g 
sú lyo ssá , a  szín es, tö b b szín ű  há ttéra la p b a n , m e ly n e k  színvilága  
m essze  tú l a  rea litáson , C hagall le lk iá lla p o tá t, em o c io n á lis va l
lo m á sa it k ö z li és rögzíti, va la m ifé le  va lóságon  in n e n i vagy va 
ló sá g o n  tú li k ife jezésb en . E zze l te rem ti m eg  a  k ü lö n b ö ző  kép i 
a lk o tó e le m e k  eg ym ástó l rea litásban  tá v o li ko m p o zic io n á lis  és 
k é p i egységét, m elyben  szín ek , fo rm á k , fig u rá k  téren , id ő n  és va 
ló sá g o n  tú l, ú j tér-idő -va lóság  egységének m eg terem tését h o z
z á k  létre.

E  je le n tő s  k iá llítá sh o z  m é ltó  k ia d v á n y o k  k é szü lte k . A z  
eg y ik  n é m e t n yelvű , ta n u lm á n y o k k a l, ka ta ló g u sréssze l, a  42  
sz ín e s  lito g rá fia  kö zrea d á sá va l é s  e le m ző  szövegével. A  m á sik  
k a ta ló g u s  m a g ya r nyelven , a  sz ín e s illu sz trá c ió k  n é lk ü l te s z i a  
h a za i m ü b a rá to k  szá m á ra  h o zzá fé rh e tő v é  a  n é m e t n ye lv ű  is
m erte tő t.

A  k iá llítá s  ta rtam a  a la tt e lő a d á s-so ro za t fo g la lk o z ik  C hagall 
m ű vészetével, b ib lia i, zen ei, va llá si és m á s összefüggésekben.

Dr. Koós Judith

Q K N A k
Ismeretlen testvér, aki ezt olvasod: láss hozzá 

lelked zugainak lomtalanításához! Meglátod: meg_ 
könnyebbülsz.”

Istenem és mindenem!
imádlak Tamással, én Uram és én Istenem, és 

ha előbb hitetlenség által vétkeztem, miként Ő, an
nál mélyebben imádlak most. Imádlak, mert Ife 
vagy egyedül imádásra méltó és dicsőséges, főkép
pen megaláztatásodban, az emberektől való meg- 
vettetésedben. Én Istenem és Mindenem! Téged 
bírni a n n y i, mint mindent bírni, ami bírható.

Örök Atya, add nekem magadat. Nem meré
szelnék ilyen vakmerőséget kérni, ha Te magad 
nem bátorítottál volna rá, és magad nem adnád 
számba a szót Magadra vetted természetünket, 
testvéremmé lettél, halállal haltál, mint más em
berek, csak hasonlíthatatlanul borzasztóbb mó
don, hogy ne csak távolról, félve meijünk téged 
pá^ni, hanem bizalommal telten közeledhessünk 
hozzád. Úgy beszélsz velem, mint Tamással be
széltél, és magadhoz intesz, hogy illesselek, mint ő 
tette.

Én Istenem és mindenem! Mit mondhatnék 
többet ennél, még ha egy örökkévalóságon át kel
lene is beszélnem? Szívem telve van, és túlárad 
minden jótól, ha téged bírlak. De nélküled semmi 
vagyok, elhervadok, széthullok és elpusztulok. Én 
Uram és én Istenem, add nekem magadat és sem
mi mást! Ámen.

Ragaszkodik hozzád lelkem (Zsolt 63,9)
Erősítsétek meg a szíveteket (Jak 5,8)
Felemelte a kezét, és megáldotta őket (Lk 24,50) 
Okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket 

(Róm 12,1)
Reménykedjetek a kegyelemben (lP t 1,13) 
Megbocsátom bűneiket (Jer 31,34)
Áldás leszel (lM óz 12,2)
Cselekedjétek az Isten akaratát (E f 6,6)
Ijgalmasan bánok veletek (Jer 42,12)
Oemberünk megfeszíttetett vele (Róm 6,6)

Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre 
várjuk:

Bp.-Zuglói Lelkészi Hivatal -  
1147 Budapest, Lőcsei út 32.

ERŐFORRÁS
a

Jó, hogy van Isten. Boldog az az ember, aki az Ő gyer
mekének mondhatja magát. Sokan sokféleképpen élik át 
Isten jelenlétét életükben. Többször azon gondolkodom, 
hogyan vannak olyan emberek, akiknek nem jelent sem
mit Isten léte? Hiszen mindenkinek szüksége van Rá, , 
mert Isten velünk van cselekedeteinkben, egymáshoz va
ló viszonyunkban, szeretetünkben.

Ezt éltük át idei 7. alkalommal megrendezett ifjúsági 
táborunkban Kölkeden, augusztus 26-30. között. Solde - 
tői érkeztünk szórványgyülekezetünk területéről, mégis 
rövid idő alatt összebarátkoztunk, és közvetlen, családias 
hangulatban töltöttük napjainkat harmincán. Magának a 
háznak is van valami varázsa, melyet szavakkal nem lehet 
igazán kifejezni, lényeg az, hogy odavonz minket műiden 
évben.

Reggelente bibliakörönként tartottuk az áhítatokat; 
melyeket egyéni ötletekből állítottunk össze. Napközben 
jutott időnk az egymással való beszélgetésre, játékra is. 
Minden este volt bibliaverseny Máté evangéliuma alap
ján. Izgalomban, lelkesedésben nem tapasztaltunk hi
ányt!

Jó volt látni a mósolyt egymás arcán a sok-sok éneklés 
közben. T u d ju k , a k i s z ív b ő l én eke l, k é tsze re se n  im á d k o zik . 
Éreztük: megvidámodik lelkünk! Új fiatalok lévén, új ba
rátságok is szövődtek a régiek mellett. Programunkban 
hajókirándulás is szerepelt Mohácson a Dunán, amely a 
kevésbé jó idő ellenére mégis jól sikerült. Utolsó nap kö
zösen vettünk úrvacsorát, utána tábortüzet gyújtottunk, 
amely körül mindhárom bibliakör egy-egy történetet 
adott elő dramatizálva Máté evangéliumából. (A napke-- 
leti bölcsek, A talentumok, A szőlőmunkások.) A tábor
tűz mellett ülve, mindenki elgondolkozott azon, mi volt 
számára a legemlékezetesebb a táborban. Előre, már dél
után le lehetett írni véleményünket egy lapra, s este eze-’ 
két felolvastuk. Volt közöttünk egy fiú, aki eddig még 
nem tartozott egyik egyházhoz, gyülekezethez sem, s 
azért jött el, hogy megtalálja a helyét, s megnézze, milyen 
egy ilyen együttlét. O volt az, aki számomra a legmegha- 
tóbban írta a lapra: „ N a g yo n  jó l  é re z te m  m a g a m , s  ka p ta m  
v a la m it, a m it n e m  sze re tn é k  e lv e sz íte n i. K ö szö n ö m  ezt 
a z o k n a k , a k ik  s e g íte tte k .” Egymáson keresztül Istentől 
kaptunk mindnyájan valamit -  lelki értelemben -, ami 
erőforrásunk lehet majd az új tanévben. Ez a néhány nap 
lelki felfrissülés volt mindenkinek. Hisszük, hogy ez a lel
kesedés nemcsak pillanatnyi, rövid ideig tartó lelkiállapot I 
lesz, hiszen az egymással való kapcsolattartás tovább erő- I 
síthet minket. Minden ilyen alkalom felejthetetlen marad I 
az embereknek! Bárcsak mindenki így látná ezt! Tárgyi I 
emlékünk egyike egy igéslap volt ezzel az igével: >yA  te- I 
m en ység  h itv a llá sá h o z  sz ilá rd a n  r a g a s z k o d ju n k ."  (Zsid I 
10,23) Valóban fontos, hogy hitünkben megmaradjunk, I  
hiszen mindig érnek minket különböző hatások a világ- I 
ban, de ha összetartozunk, és elfogadjuk Istent, nem kell I 
aggódnunk semmi felől, mert Ő velünk van. Közöttünk 1  
van bármikor, cselekedeteinkben, az emberekhez való vi- I  
szonyulásunkban, a szeretetünkben.

Hiszen Ő maga az erőforrás, a Szeretet!

EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ 
BM DUNA PALOTA 

November 2., 3. és 9., 10-én 
szombaton és vasárnap du. 4 órakor

Márai Sándor:
A KASSAI POLGÁROK 

Dráma két részben, hat képben.
A dráma 1311 őszén játszódik Kassa 
városában. Rendező: Udvaros Béla
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A jövőnek építkezünk
Az eg ye tem i le lk é s z i szo lg á la tró l, a z  

egyetem i g y ü le k e ze trő l é s  a  d iá k o k  h it
életérő l b e szé lg e ttü n k  P á n g y á n szk y  Á g 
nes eg yetem i le lk é s s z e l

_ Kérem, röviden, mutatkozzon be
olvasóinknak!

_ Három éve végeztem a teológi
án, és 1993 szeptembere óta vagyok 
egyetemi lelkész. Közben az ELTE 
angol szakán is tanulok, második 
diplomámat készülök megszerezni. 
Még teológus koromban megvá
lasztottak a Lutheránus Világszö
vetség közép-kelet-európai ifjúsági 
képviselőjének; a mi térségünet je
lenleg négyen képviseljük. Ez a 
tisztségem 1997-ig ^érvényes. Fér
jem, Krámer György lelkész, Mag
lódon élünk.

I Mit jelent az egyetemi szolgálat?
-  Kezdetben az volt a feladatom, 

hogy a munkaág lehetőségeit földe
rítsem, a munkát megszervezzem. A 
rendszerváltás után az egyházak 
ugyan megjelenhettek a felsőoktatá
si intézményekben, de azért ez a je
lenlét annyi évtized után nem magá
tól értődő. Állandó helyet csupán a 
római katolikus egyház kapott a volt 
Egyetemi Színpad helyén, a kisebb 
egyházak, így mi is, nem tudunk 
„odamenni”, nekünk kell hívni a fia
talokat. Mivel pedig az evangélikus 
diákok elszórtan találhatók meg egy- 
egy intézményben, ezért nekünk ez a 
forma alkalmasabb is. Jelenleg mint
egy 250 evangélikus diákról tudunk.

-  Néhány évvel ezelőtt még elhang
zottak egyébként jó szándékú aggályok,

nem hetyes saíát gyülekeze
tüktől elvonni az egyetemistákat.

~ Úgy gondolom, mára már az ag
godalmaskodók is megnyugodhat
tak: a két gyülekezeti forma nem 
egymás ellenére van. Be kell látni, 
hogy az egyetemisták gyakran kinőt
tek már az ifjúsági körből, s ez az a 
kor, amikor bizony el is szakadhat
nak gyülekezetüktől. Különösen, ha 
más városban tanulnak. De így a fo
lyamat nem szakad meg, mert a gyü
lekezethez tartozás állandó igény 
marad. S hát szívesebben jönnek 
olyan fiatalok közé, akikkel meg
egyezik az életformájuk, az érdeklő
désük. így közösséget, barátokat is 
találnak. A mai magyar felsőoktatás 
elidegenített, induvidualizált, tel
jesítménycentrikus világában ez sem 
utolsó szempont. Mára már kialakult 
a gyülekezeti forma. Itt, Budapesten 
minden hétfőn este az Országos Egy
ház Üllői úti termében találkozunk, 
általában 30-40-en, de már voltunk 
hatvanan is. Sajnos, a vidéki egyete
meken a, lelkész hiány miatt nem tölt
hető be mindenütt az egyetemi lelké
szi státusz, de nem mondhatunk le a 
vidéki egyetemeken tanuló evangéli
kus fiatalokról. A nagyobb egyete
meken működnek is csoportok. 
Nemrég találkoztam a szegediekkel, 
s úgy érzem, hogy például a szegedi 
egyetemeken, főiskolákon van to
vábbi építkezési lehetőség.

-  Mit tapasztal: az utóbbi években 
nőtt-e az egyetemisták érdeklődése az 
egyház iránt?

-  Azt kell mondanom, hogy a vá
rakozásokkal ellentétben számotte
vően nem nőtt a vonzódás. S ahol 
igen, ott a szekták fürgén megjelen
tek, nagyot merítettek -  főleg vidé
ken. Ezért is nagyon fontos, hogy je
len legyünk, hogy megmutassuk ér
tékeinket. S hívnunk kell azokat is, 
akik egyelőre csak érdeklődők, őket 
is meg kell nyernünk. Ezért is kell 
nagy gonddal mérlegelni, mennyire 
„egyháziaskodjunk”,.. Mint mond
tam, a gyülekezeti keretek mára 
már kialakultak, presbitériumunk is 
van. A hangulat, a forma fiatalos, 
lendületes. A bibliaértelmezés, az 
áhítat után hosszú órákig együtt va
gyunk, a diákként mindnyájunkat 
érintő kérdésekről, problémákról 
beszélgetünk. S hát persze kirándu
lunk, szabadidő-programokat is csi
nálunk. Az ökumenikus egyetemi 
mozgalomban aktívan részt ve
szünk.

-  Összegezve: mik a fő  céljai az 
egyetemi gyülekezetnek?

-  Meg akarjuk találni az evangéli
kus diákokat, s befogadni őket kö
zösségünkbe. Egyre többen jutnak a 
felsőoktatásba az evangélikus gimná
ziumokból is, őket kezdettől már is
merősként hívjuk. Bár ez a gyüleke
zeti tagság csak néhány éves, de a jö
vőnek építünk: olyan keresztyén ér
telmiségi réteg felnevelése a cél, 
amely mind hivatásában, mind ma
gánéletében keresztyén értékek sze
rint él és munkálkodik.

Újlaki Agnes

Új templomot szenteltek Porrogon

•• ■ p

Porrog községben ez idáig nem 
volt templom. A község lakosságá
nak kb. 70%-a evangélikus. Koráb
ban volt iskolájuk, abban levita-taní
tó szolgált, így volt hol összegyüle
kezni, istentiszteletet tartani. Az is
kolát államosították, később óvoda 
létesült benne. Az istentiszteleteket 
váltakozó helyen tartották.

Az ingatlanrendezések során a he
lyi önkormányzattal úgy állapodtak 
meg, hogy az épület marad a önkor
mányzat tulajdonában és az egyház 
pénzbeli kárpótlást kapott. Ugyan
akkor az önkormányzat tulajdoná
ban volt egy egyedül álló torony, 
melyhez nem tartozott semmiféle 
épület. Az önkormányzattal történt 
megállapodás alapján ehhez a to
ronyhoz kapcsolták a templom épü
letét is, -  amint a képen látszik 
szép egységben áll most a templom, 
a község központjában, a bevezető 
országút tengelyében, kiemelkedő 
helyen.

A templomszentelésre érkező D. dr. 
Harmati Béla püspököt a helybeliek és

környékbeliek nagy sokasága fogadta. 
Lelkészük, Sikter János most Porrog- 
szentkirályon, alig pár kilométerre la
kik, együtt gondozza a két falut. Ő 
mondta el, hogy valamikor Porrog volt 
a központ, az 1700-as évek elején. 
Azután került át a fejlődő Por- 
rogszentkirályra, ahol áll templom és 
parókia. Mégis állandó kívánság és 
vágy volt a porrogiakban, hogy legyen 
saját templomuk. Ezt a kérdést oldot
ta meg a kártalanítás. A pénz kiutalása 
késett, ezért csak 1994-ben készülhe
tett a terv és utána a megvalósítás. 
Krizsán András építész tervei szerint 
épült a templom, oldalbejárattal, de 
szorosan összeépítve a meglévő to
ronnyal. .Belseje fehérre festett falú, a 
sokszögű belső teret ötletesén használ
ták ki az oltártér kialakítására. Karzat
tal és összenyitható kisebb teremmel 
növelhető a területe. Harmonikus, 
szép alkotása a tervező építésznek.

A szeptemberi esőfelhők is eltisztul
tak a falu felett, amikor elkezdődött a 
szertartás a templomajtó előtti kulcs
átadással és imádsággal, majd elfog
lalta helyét a gyülekezet. Sok vendég is 
érkezett erre a napra, az egyházme
gyéből, de távolabbról is. Népes kül
döttséggel jött el a Budapest-rákospa- 
lotai gyülekezet, a porrogiak társgyüle
kezete, hiszen a gyülekezet lelkésze tő
lük jött ide szolgálni. Azóta tart a part
nerkapcsolat közöttük.

A püspöki igehirdetés 2Tim 1,10 
alapján szólt arról, milyen öröm, 
hogy új temploma lehet a falunak. 
Szent István korában minden tíz fa
lunak épült egy templom. Ma az a kí
vánság, hogy legyen minden faluban 
templom -  és ebbe az irányba tett 
nagy lépést Porrog.

Ez a templom Isten háza és a gyüle
kezet háza. Krisztus keresztje van raj
ta és ez az élet jele. Itt Jézus szava

szól, feléje irányulnak a tekintetetek. 
Kell ez a templom, hogy legyen ün
nepünk, hogy legyen vigasztalásunk, 
legyen hol Istent kérni, imádni és 
magasztalni. Megemlékezett a püs
pök arról a munkásról, aki az építés
nél lelte halálát. Leszédült az áll
ványról. A szédülés ellen is segít 
minket, ha felfelé nézünk. Segítse e 
templom életünk menetét abban, 
hogy az ember tudjon bízni az em
berben, hogy itt erősödjék a lélek és 
a szív, mutatkozzék meg a magatar
tásunkon, hogy innen jövünk!

Smidéliusz Zoltán esperes Pál 
apostollal együtt mondta el örömét 
(Fii 4,4) és ez az öröm annak szólt, 
hogy feltámadott Úr örömüzenete 
megszólalt itt! Dr. Sólyom Jenő egy
házkerületi felügyelő a spk munkát és , 
áldozatkészséget látta m eg. és kö
szönte meg a. gyülekezetnek. Nagy- 
bocskai Tamás egyházmegyei felügye
lő a gyülekezet erősödését látta meg 
és kívánta, hogy ez tovább folytatód
jék. Szekeres Elemér, aki 15 évig volt a 
gyülekezet lelkésze, a Lélek gyümöl
cseinek megmutatkozását kérte a jö
vőben. Veperdi Zoltán a rákospalotai
ak lelkésze a közös reménységről be
szélt üdvözlésében és egy énekes- 
könyvcsomagot adott ajándékba a 
templom számára. Mackó Gyula plé
bános a buzgóságot emelte ki a gyü
lekezet jó tulajdonságaiból, Horváth 
Zsolt polgármester a közösség ápolá
sát, a tenniakarás eredményességét 
dicsérte, mert ez a nap mindenkép
pen a fejlődés útját jelenti a falu éle
tében. Krizsán András köszönetét 
mondott, hogy a megbízást megkap
hatta és arról tett bizonyságot, hogy 
büszke erre az alkotására.

1996-ban a Dunántúl egy kis falu
jában új templom épült. A régi gyüle
kezet az új templomában járulhat Is
tenének színe elé, akitől minden ál
dás és az élet megújulása származik.

Tóth-SzölISs Mihály

KARL SCHWARZ

A teológia az egyetem en  
Egyháztörténeti és jogi szem pontok

(A Teológiai Akadémia évnyitó
ján hangzott el bécsi vendégpro
fesszorunk előadása a fenti címmel. 
Ennek egyik részletét közöljük)

A budapesti fakultás történeté
vel folytatom, Prőhle Károly és 
Fabiny Tibor professzorok szóbeli 
és írásos közléseire hagyatkozom. 
Ők hívták fel a figyelmemet arra a 
szoros személyi és intézményi 
összefüggésre, amely Pozsony, 
Sopron és Budapest között állt 
fönn.

Hogy ezt megvilágítsuk, ismét 
vissza kell pillantanunk a történe

lemben, nem éppen 1557-ig, a sop
roni schola latina alapításáig, 
amely dátum a budapesti fakultás 
pecsétjén szerepel (ezt láthatják a 
mai ünnepi ülés meghívóján is), 
hanem 1912-ig. Ebben az évben 
alakult meg Pozsonyban a Magyar 
Királyi Erzsébet Thdományegye- 
tem, mely az első világháború ide
jén, 1914. október 3-án nyitotta 
meg kapuit.

Ezt a napot tudatosan választot
ták: ekkor volt az Academia 
Istropolitana megalapításának 450 
éves jubileuma, Mátyás király

Dicsérjétek Istent szentélyében...
Luther reformátori művének hatása a korabeli magyarországi

liturgiára

Mint ismeretes, a XVI. századi hogy az egyes elemek gyülekezeti
Magyarországon gyorsan terjedtek 
Luther tanai, melyekben a szentírás 
és az apostoli kor mértéke szerint 
szorgalmazta a korabeli egyház meg
újítását. Ezek a megtisztító erejű 
gondolatok adták az egységet a szel
lemileg, majd térben is szétszabdalt 
Magyarországon Luther követőinek.

Luther istentiszteleti teológiáját 
az ige és a szentség egysége határoz
ta meg. Két írásában foglalkozik 
részletesen az úrvacsorás istentiszte
lettel: a Formula missae et commu- 
nionis-ban latin nyelvű rendet ad a 
nyelvben jártasak számára, melyet 
úgy alakított ki, hogy a korabeli mi
séből törölte a teológiaüag elfogad
hatatlan mondatokat, a rend mintegy 
90 százalékát azonban gondosan 
megőrizte. 1526-ban megjelent 
Deutsche Messe című munkájában 
pedig az anyanyelvű istentiszteletet 
kívánta szabályozni Wittenbergben. 
Ebben a rendben néhány gregorián 
tételt (pl. Alleluja, Credo...) gyüle
kezeti énekkel helyettesített. E né
hány változtatás mellett azonban ér
vényesül az a régi értéket őrző, to
vábbápoló magatartás, mely mérték
adóvá vált a németföld más fejede
lemségeiben is.

Ezzel a szellemiséggel találkozha- 
j/! tunkra XVI.jSzázad Magyarországán, 

is. Az istentiszteletek menetéről 
H éltai, Gáspár. 1550-es nyomtatott 
agendája, az 1560-as évekből való 
boroszlói kézirat (mely Szegedi Ger
gely énekeskönyvében maradt fenn) 
és Huszár Gál 1574-ből való énekes
könyve szolgáltatják a legfontosabb 
forrásokat. Ezek szerint a vasárnapi 
istentiszteletet az Introitus Zsoltár
ral kezdték, majd bűnvalló ima kö
vetkezett Kyriével, melyhez a Gloria 
csatlakozott. Az epistolai igét rövid 
ima (kollekta) előzte meg, majd a 
gregoriánból átvett Graduate és Al
leluja szólalt meg. Ez vezette be az 
Evangéliumot, a Hitvallást és a pré
dikációt, melyet a lutheri reformáció 
tett az istentisztelet szerves részévé. 
Gyülekezeti ének következett, majd 
általános könyörgő imádság. Ehhez 
az évszázados hagyomány szerint 
közvetlenül csatlakozott az úrvacso
ra nagy bevezető imádsága, melybe 
szervesen épült be a Sanctus. A szer
zési igék után úrvacsoravétel közben 
énekelték az Agnus Deit. Az isten
tiszteletet Miatyánk, ima és Ároni ál
dás zárta le.

Kézenfekvő a tartalmi párhuzam 
mai énekverses rendünkkel -  tudva,

énekkel való helyettesítésének gon
dolata Luthertől származik azt 
azonban látnunk kell, hogy eleink 
sokkal többet megőriztek a régebbi 
formákból is, mint amennyit hosszú 
puritán szellemiségű századok után 
mára feltámasztani sikerült.

A liturgikus fonnák gazdagságát 
jelzi, hogy az úrvacsorás istentiszte
let mellett a XVI. században protes
táns gyülekezetekben is tovább élt a 
zsoltáréneklésre épülő reggeli és esti 
könyörgések gyakorlata, az hogy a 
legerősebb gyülekezetekben sokáig 
megmaradt az egyházi esztendő ün
nepeire utaló színű papi ruha hasz
nálata is, hogy az egyházi muzsikát 
magas szinten, sokrétűen ápolták 
úgy, hogy az istentiszteleteken a lel
kész, a gyülekezet, a kórus, később 
az orgona, nagyobb városi gyüleke
zetekben pedig zenekar is szolgált. 
Payr 1924-ben írt egyháztörténeté- 
béh külön felhívja a figyelmet a XVI. 
századi liturgia zenei gazdagságára, 
ezen belül a természetesnek vett pa
pi éneklésre.

Ezeknek az istentiszteleteknek a 
formai gazdagságát a műfajok válto
zatossága adta, tartalmának erejét 
pedig az, hogy az elhangzó -  eléne
kelt -  mondatok nagy része a Bibliá- 

-. ból szólalt meg, a  többit pedig évszá
zadok -istentiszteleti kultúrája for- 

lomádta. vurút ,
Több tényező hatása kellett ah

hoz, hogy ez a virágzó liturgikus élet 
a magyar gyülekezetekben fokozatos 
hanyatlásnak induljon. Az ország 
nagy részét sújtó török uralom, a kál
vini reformáció erősen puritán ágá
nak jelentős térhódítása, és az egyre 
kegyetlenebbé váló ellenreformáció 
együttes hatására indult meg ez a fo
lyamat. Egyháztörténelmünk sajátsá
ga, hogy a liturgia radikális leegysze
rűsödése a magyarországi német és 
szlovák gyülekezetekben nem követ
kezett be.

Végül gondoljuk meg még egy
szer, ilyen gazdagságot felvonultató 
istentiszteleti rendek, gyülekezeti 
énekeskönyvek, magyarra fordított 
gregoriánt tartalmazó graduálok, 
templomi berendezési tárgyak utal
nak arra, mit is jelentett a reformá
ció korában élők számára az 1500-as 
évek végén született énekben meg
szólaló gondolat: „ Tégedet illet, 
Urunk Tiszteletünk és hálaadásunk 
hódolatunk énekünk Ünnepet szente
lésünk ” Ek. 276., 3. vsz.

Finta Gergely

egyeteméé, mely a késő középkori 
Pozsonyban néhány éven át élénk 
szellemi pezsgést hívott életre. E '- 
re a fényes humanista múltra akar
tak emlékeztetni a háborús esemé
nyek közepette. Az Erzsébet Tu
dományegyetem mégis csonka ma
radt: csak három karral rendelke
zett (jogi, bölcsészeti, orvosi). 
Ugyan felmerült, hogy egy evangé
likus teológiai fakultással egészít
sék ki -  mintegy a debreceni refor
mátus és a pesti római katolikus 
teológiák felekezeti ellenpárjaként 

de ezek a tervek a háborús és a 
háború utáni zűrzavarban nem va
lósulhattak meg.

Pár évvel később, amikor az Er
zsébet Tudományegyetem már 
Pécsre költözött, ismét előkerült 
az evangélikus teológiai fakultás 
gondolata. Most már szaporán kö
vették egymást az események: a 
Dunántúli Egyházkerület közgyű
lése és az Egyetemes Közgyűlés 
nemcsak hogy promóciós joggal 
felruházott fakultássá minősítette 
át a soproni teológiai akadémiát, 
hanem beadványt is intézett az ál
lamhoz, kérve ezen fakultás beta- 
golását az Erzsébet Tudomány- 
egyetembe.

Gróf Klebelsberg Kunó kultusz- 
miniszter támogatásával ez a fo
lyamat 1923. február 8-án eredmé
nyesen le is zárult. Ezt a dátumot 
viseli ugyanis Horthy Miklós kor
mányzó kedvező döntése, mely le
hetővé tette a kihelyezett kar meg
alakítását. Ennek a karnak a neve 
ezért kissé hosszúra sikeredett: a 
Pécsi Erzsébet Tudományegyetem 
Soproni Evangélikus Hittudományi 
Kara. Kupi Béla és Raffay Sándor 
püspökök (az utóbbi korábban a 
pozsonyi akadémián volt pro
fesszor), valamint a soproni Prőhle 
Károly professzor tevékenyen vet
tek részt a fakultás elindításában. 
Már 1923-ban sor került az első 
evangélikus teológiai doktorátu
sokra (Debrecenben már 1914-től 
fogva lehetett teológiából dokto
rálni, azelőtt csak a bécsi fakultá- 
soü Volt erre lehetőség, mely 1861 
óta rendelkezik promóciós joggal).

Á iéológiai fakultás 1950-ig mű
ködhetett a soproni Deák téren, 
azután az egyetemek szekularizá
ciója során az 1949/50-es tanév vé
gén elválasztották az egyetemtől, s 
újra az egyházi berkekbe száműz
ték. Ez persze ártatlanul hangzott: 
„felekezetileg semleges közélet” 
és a „lelkészképzés egyháziasítá- 
sa” voltak erre a divatos formulák. 
Valójában ezek a szervezeti intéz
kedések durván beleavatkoztak az 
egyház életébe: a teológia jellegze
tes egyháziasítását eredményezték 
-  ezt szó szerint értem: a teológia 
egyháziasítását -, ami a soproni 
akadémia és a budapesti egyházi 
vezetés szorosabb kapcsolatát je
lentette. Ebből következett a Pest
re költözés (majd 1974-ben Zugló
ba). A teológiának ez a jellegzetes 
egyháziassága határozza meg az 
akadémia jelenét is, egészen a mai 
ünnepi ülésig, mely istentisztelet
tel kezdődött.

(Fordította: Csepregi Zoltán)

Reformáció és forradalommagyar forradalom -  1956. október 23. -  és a re
formáció — 1517. október 31. — őszi emléknapjá

nak közelsége, bármennyire történelmi véletlennek te
kinthető, természetes, hogy gondolataink keresik az 
összefüggést az eredetileg időben- távoli, de a világtörté
nelmet -  ha más-más úton és súllyal is -  befolyásoló 
események között. Különösen akkor érthető ez -  m int 
idén is - , amikor évfordulót, jelen esetben a forradalom 
negyvenéves jubileumát ünnepeljük Negyven év szerény 
idő, de már egyfajta távlat, sajátságát az adja, hogy még 
él egy nemzedék amely fiatal volt a forradalom napjai
ban.

A z ünnepek sürítve hordozzák egy-egy közösség iden
titását meghatározó tartalmat. Karácsonytól nagypénte
ken át húsvétig, pünkösdig terjed a spirituális üzenet, az 
egyházi ünnepek üzenete. (A nemzeti identitást tekintve, 
hasonló a nemzeti ünnepek funkciója.)

A z egyházi ünnepek sorában sajátos a reformáció 
ünnepe. Egyfelől akár erőteljesebb a lelki, evangéliumi 
tartalma, m int a nagy ünnepeké. Hiszen személy sze
rint kérdez meg minden egyháztagot és kérdezi az egy
házat a megújulásról, hitről, cselekedetekről, a világ 
iránti felelősségről. A z időpont is telitalálat. A z őszi 
ünnepszünet derekán vagyunk. Távol Pünkösdtől és 
még messze a Karácsony. Ünnepi hangulatok nem 
fedhetik el a reformátor szikár kérdéseit. Nikodémusz- 
ként értetlenkedünk, amikor az ősi evangéliumi üze
netet közvetíti a reformáció: szükség nektek újonnan 
születnetek!

Vajon újjászülettünk-e személy szerint és újjászületett- 
e a Magyarországi Evangélikus Egyház a kilencvenes 
években?A megújuláson munkálkodnak-e a visszanyert 
szabadság révén megalakult, újjáalakult egyházi egyesü

letek, alapítványok, egyéb szerveződések, vagy egyszerű
en a hasonszőrűek egymástól elszigetelt, befelé forduló 
csoportjai működnek szerény hatékonysággal, ami a re
formáció, illetve a növekedést hozó evangélizáció dina
mizmusát illeti?!

Negyven éve, 1956 októberében, az evangélikus egy
házban is éledtek a remények És itt jutunk el az egyhá
zi és társadalmi megújulás együttes reformációi üzeneté
hez. Mert az erőteljes spirituális üzeneten túl, pontosab
ban annak révén, a reformáció az európai társadalom 
fejlődését is meghatározta. A  protestantizmus a hitből 
adódó olyan új etikai magatartást, felelős autonóm élet
vezetést helyezett előtérbe, amely megalapozta azt a pol
gári értékrendet, amely -  botladozások sokféle hipokrí- 
zis, ellentmondások ellenére -  mindmáig zsinórmértékül 
szolgált, hozzájárul a nagy válságok utáni újrakezdés
hez.

1956 őszén is harmóniában látszott lenni az egyházi 
és a társadalmi megújulás. A  reformfolyamat egyházun
kat is érintette. Visszatérhettek a szolgálatba internált, 
majd félreállított lelkészek -  így K é k é n  A n d r á s  és 
K e n d  eh  G y ö r g y  napok kérdése volt, hogy 
visszatér O r d a s s  L a j o s  is, első lépésként teológiai 
professzorként. A  forradalom nem kedvez a reformnak 
A  forradalom egy nép gyönyörű üzenete a világnak a 
történelemnek de ugyanakkor szörnyű önpusztító vérál
dozat.

1956 felejthetetlen őszi napjaiban, nedven éve 
Ordass Lajos püspökként tért vissza. Sajátos, egyszer 
volt közösséget alkotunk okik akkor hallottuk a Deák

téren reformációi igehirdetését. Evangéliumot hirdetett, 
nem valamiféle politikai célokat szolgált. Lett volna 
alapja annak hogy magáról, meghurcoltatásáról szól
jon. Uráról beszélt. Ez határozta meg magatartását a 
következő másfél esztendőben is. Sok mindent megpró
bált azért -  közvetlenül tapasztalhattam -, hogy szolgá
latban maradhasson, hogy az egyház, vezetésével, iden
titását megőrizve szolgálhasson a forradalom leverése 
után, az újra formálódó társadalmi rendszerben. Segí
tette ebben nagyfokú szociális érzékenysége és az a szel
lemi-erkölcsi éleslátás, amely túlmutatott a napi politi
kai küzdelmeken. Sajnos -  mások szellemi kisszerűsége 
és erkölcsi törpesége miatt -  nem sikerült a kompro
misszum. A  Kádár-rendszer enyhülési időszakaiban sem 
volt külföldön és az egyházon belül olyan erő, amely 
egyengetni tudta volna Ordass Lajos visszatérését -  akár 
professzorként, m int ’56 őszén tervezték -  az egyházi 
szolgálatba. Sürgetőek lennének azok a tárgyilagos tör
ténelmi kutatások amelyek feltárnák az egyházi élet té
nyeit a két világháború között, 1945-56 között, majd ezt 
követően. A  kedves, jó  szándékú, ám gyakorta szelektív 
visszaemlékezések nyilván nem pótolhatják ezt a hiányt.

Reformáció és forradalom egyházunkban -  a tények 
miatt -  óhatatlanul összekapcsolódik Ordass Lajos élet
művével Ennek közkinccsé tételére elsősorban termé
szetszerűleg a nevét viselő, valójában e feladatra alakult 
egyházi egyesület lenne hivatott. Talán c :ársadalmi-po- 
litikai átalakulás egyházi vonatkozásai, jóként a püspök 
teljes rehabilitációja körüli viták is hozzájárultak ahhoz, 
hogy mindeddig nem lehettünk elégedettek az Ordass-

életmű egyházi hatásával. A  jobboldaliság a retrográd, 
csak a múltba tekintő gondolkodás és a kirekesztés 
egyaránt idegenek voltak a püspök személyiségétől. A  
nevét viselő kör eddigi tevékenysége mutat ilyen veszélye
ket. Valójában Ordass örökségét ápolva, kellene sort ke
ríteni a különböző egyházi csoportok és a különböző 
nemzedékek közötti nyitott dialógusra, az egyház meg
újulását munkálva.

Reformáció, forradalom és Ordass-életmü a Zsinat 
számára is hordoz a negyvenéves évfordulón üzenetet. 
Nem lehet -  minden tiszteletre méltó eredmény, értékes 
új törvény ellenére -  a struktúra érdemi megváltoztatása 
nélkül befejezni a Zsinatot. Bármennyire nem a struktú
ra, hanem a működés a meghatározó. A z új bor új töm
lőt kíván. És ha nem is forr eléggé az új bor, nem feszíti 
szét a régi tömlőt, az új tömlővel is bizonyítanunk kell 
hogy készen állunk az új bor fogadására. Nehéz ügyek 
ezek. Értékként éljük meg egyfelől hogy egyházunk na
gyobb megrázkódtatás nélkül hajtotta végre a rendszer- 
változást, végezte folyamatosan szolgálatát, szerzett 
megbecsülést itthon és külföldön. Másfelől nehezen vi
selhető el a változások, az igényelt, remélt megújulás 
szerény üteme, még akkor is, ha tudjuk, hogy kegyelem
re szorulunk

1996 reformációi ünnepe a négyszázhetvenkilencedik 
évforduló, együtt a sajátos magyar negyvenedikkel arra 
figyelmeztet, hogy többet kell tennünk egyházban és tár
sadalomban. A  magyar evangélikusságnak jelen kell 
lennie népünk égető gondjainak -  fogyó népesség ön
pusztítás, egymás pusztítása, szegénység... -  a megoldá
sában. Rendezni kell belső dolgainkat, hogy minden 
erőnk a szolgálatra összpontosuljon.

Frenkl Róbert

t
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SZEPTEMBERI PÜNKÖSD Egy millenniumi harangköszöntő
„ D icsérjétek a z U rat!
A d ja to k  h á lá t a z Ú rnak, m ert jó , 
m ert ö rö kké  ta rt szere te  te !”

Zsolt 106,1
Szüret idején érezhetően meg

csappan a templomlátogatás or
szágszerte. Nem így történt ez 
Iharosberényben ezen a szeptem
ber végi vasárnapon. Százak indul
tak el, minden sürgető munkáju
kat félretéve, a környező gyüleke
zetekből, hogy együtt örüljenek az 
ömlőkkel. A hatalmas templom 
zsúfolásig megtelt várakozó tekin- 

t tetekkel, imádkozó szívekkel. A 
tele karzatról mint érett gyümöl
csök csüngtek a ragyogó szemű 
gyermekek, fiatalok. Meghatódott 
hozzátartozók, jóbarátok tekintete 
figyelte a bevonuló lelkészeket. 
Mindannyian izgalommal vártuk 
ezt a napot, de leginkább Horváth 
Ferenc, a megválasztott lelkész. 
Lelkész és gyülekezet végre egy
másra talált: KRISZTUSBAN. A 
május óta pásztor nélkül maradt 
társgyülekezetekben úrrá lett a 
kétségbeesés, hiszen a Tamássy há
zaspár Zuglóba került.

Horváth Ferenc eddig pedagó
gus feleségével fő állásban Nagy
kanizsán tanított, s emellett látta 
el a Szepetneki-Szőkedencsi gyü
lekezetét. Hosszú évek imádságá
ra volt felelet ez a csodálatos ün
nep, melynek minden pillanatában 
érezhettük a Szentlélek egységét, 
harmóniát teremtő jelenlétét.

A beiktatást végző Smidéliusz 
Zoltán esperes prédikációjában 
meghökkentő kérdést tett fel: 
„Kell-e áldást mondásra biztatni va
lakit, amikor csordultig van a szív? 
Kell-e az örömtől és meghatottságtól 
könnyes szemű tömeget felszólítani: 
mondj áldást? Ha jönnek a próbák, 
a szomorúan egyhangú hétközna
pok, kell egy biztos örömforrás, tar
tós pillér. Minden ünnepi külsőség 
szertefoszlik, ha nem a tartós öröm
ből, Jézus Krisztusból táplálkozik!

Horváth Ferenc igehirdetése el
feledtette a viszályokat, a kétség- 
beesést, az ellentétes akaratokat, 
az elégedetlenséget. Hatalmas 
erővel szólalt meg lelkészi vallo
mása: „Mert úgy határoztam, hogy 
nem tudok közöttetek másról, csak 
Jézus Krisztusról, róla is mint a meg
feszítettről!” (lKor 2,2)

Az ifjúság énekében ezen a dél
utánon fénnyel teltek meg a han
gok. Gitárkísérettel több szólam
ban csodálatos örömzenével aján
dékoztak meg bennünket.

„Előttem az utódom”
Négy élő lelkész előd köszöntöt

te a beiktatott lelkészt és a gyüle
kezeteket. Fónyad Pál ny. nagyka
nizsai lelkész 60 évvel ezelőtt szol
gált az iharosberényi gyülekezet
ben. „Templommentő” áldozatos
sággal óvta meg a templomot a fel- 
robbantástól. A  mai napig sem 
szűnt meg szeretni ezt a gyüleke
zetei. A 90. évhez közeledő hűsé
ges szolga mint atyai jóbarát is 
megáldhatta (késői) utódját.

Győri Gábor orosházi lelkész, 
sok száz kilométert utazva érke

zett családjával. Első útja a hal
dokló, egykori felügyelőhöz veze
tett. A felügyelő elhaló szavakkal 
suttogta: „én már hamarosan a 
mennyei kórusból figyelem a gyü
lekezet énekét”. Horváth Ferenc
nek nem fegyverekkel dúló hábo
rútól, szétrobbantástól kell meg
mentenie a templomot. A  háborgó 
szíveket kell megmentenie Krisz
tus számára.

A Tamássy házaspár külön, de 
mégis egybehangzóan vallotta 
meg, milyen fájdalmas érzés így 
visszajönni. Soha többé nem sze
retnének utódot köszönteni. A 
szeretetre tették a hangsúlyt, ami 
fontos eszköze a lelkészi szolgálat
nak. Soha ne hangozzék el senki 
felett az ítélet: „az első szeretetet 
elhagytad!”

Nagybocskai Tamás egyházme
gyei felügyelő, s édesapja Nagy
bocskai Vilmos ny. nagyatádi lel
kész a jó szomszédságra tették a 
hangsúlyt. Nagy nevek indultak 
ezekből a gyülekezetekből, tehát 
jó műhely, jó gyakorlóterület. Jé
zus nélkül mi nagyon keveset tu

dunk tenni, de vele mindent! 
Deme Dávid nagykanizsai lelkész -  
aki a liturgiát végezte -  a lelkészi 
kar nevében köszöntött: „Szüksé
günk van a te talentumaidra! Nem 
magányos küldött vagy, sokan 
imádkozunk érted!”

Ifj. Fónyad Pál egyháztörténész, 
Ausztriában szolgáló lelkész dél
előtt még Erlangenben ülésezett, 
majd végigszáguldotta Ausztriát, 
az istentiszteleten már édesapjába 
karolva énekelhette „keresztelő 
templomában” az Erős vár-t.

A „megélt ökumené jegyében” 
jóbarátként szólt Maczkó Gyula 
csurgói esperes-plébános, akivel 
együtt kezdtek a teológián. Kocsi 
György iharosi plébános most jött 
vissza gyülekezetébe a tübingeni 
egyetemről, ahol evangélikus-ka
tolikus fakultáson tanult.

A testvériség csengett ki szá
munkra abból, hogy a közgyűlés 
elején az iharosberényi, befejezés
ként a vései felügyelő köszöntött.

Igazi pünkösdöt élhettünk át 
ezen az őszi délutánon!

Baloghné Szemerei Mária

Régi családi emlékek között la
pozgatva, kezembe került egy né
met nyelvű vers, melyet nagyapám, 
Haniffel Sándor írt pontosan száz 
évvel ezelőtt a ruszti evangélikus 
templom harangszentelő ünnepe 
alkalmából.

Nagyapámat, aki ruszti paraszt
fiú volt, a soproni evangélikus líce
um nevelte magyarrá, s ebben a 
nagy múltú intézetben tevékeny
kedett is azután harminc éven át 
mint a német, latin és görög nyelv 
tanára. Bár világi tantárgyakat ta
nított, tulajdonképpen teológiai 
végzettsége volt, és az tette neve
zetessé, hogy könyvtára polcain a 
világirodalom sok alapvető műve 
mellett 32 nyelven sorakozott a 
Biblia. Miután ezt a páratlan gyűj
teményt forgatta a legtöbbet, au
todidakta módon, hihetetlen szor
galommal és energiával lassan 
csaknem ugyanennyi európai és 
Európán kívüli nyelven lett jára
tos.

Camöes és Tasso összesen 
mintegy 3000 stonzája után most 
e millecentenárium évében az ő

Bornemisza Péter: Isten Igéjének szolgája
„Mint akinek kiapad a szeme, az 

fényes nap előtt is csak tapog: így az 
lelki vakok az értelmes szót is értet
lenül hallják ” -  úja 1584-ben Bor
nemisza Péter, aki egész életében 
azon munkálkodott, hogy a lelki 
vakságban szenvedőknek megnyis
sa a szemét Isten igazságának 
meglátására. Őt magát sokszor ér
te üldözés és szenvedés azért, mert 
nem hunyta be szemét a klérus er
kölcstelenségei előtt, mert nem 
hagyta szó nélkül a földbirtokos 
nemesek visszaéléseit, mert min
den erejével harcolt a reformáció 
magyarországi ügyéért.

Nemzeti irodalmunk méltatla
nul elfelejtett prózaírója, egyhá
zunknak pedig méltatlanul háttér
be szorult teológusa ő, aki embert 
próbáló időkben volt Isten küldöt
te, sok ember vigasztalására.

Diákkorában bejárta Itáliát, Né* 
metországot, megfordult néhíjpy 
egyetemen s magábá szívta a kor 
tudományát. Bécsben lefordította 
Sophoklész Elektráját, de munká
ját magyarításnak kellene inkább 
nevezni, hiszen a görög drámából 
az akkori magyar viszonyoknak 
megfelelő magyar remekmű szüle
tett a keze alatt. S ez annyira nyil
vánvaló volt, hogy hamarosan me
nekülnie is kellett Bécsből. Útja 
Magyaróvárra vezet, ahol a híres 
nyomdász-reformátor Huszár Gál
hoz szegődik, s megtanulja a 
könyvnyomtatás mesterségét. 
Együtt mennek Kassára, ahol 
azonban mindketten üldöztetést 
szenvednek. Ezen évek közben 
nagy lelki fordulaton esik át: lu
theránus prédikátorrá lesz.

Néhány évig Balassi János udva
ri lelkésze, és a kis Bálintnak a ne
velője, tanára. Ura letartóztatása

után egy jóindulatú és gazdag ma
gyarosodó német főúr, Julius Salm 
szolgálatába áll. Közben előkészíti 
és megvalósítja prédikációinak ki
adását.

Egyéniségének és műveinek kö
szönhetően messze földön híressé 
vált. Nem tudjuk pontosan mikor 
és hogyan, de Mátyusföld szuper
intendensévé lett. Megvásárolta 
Huszár Gál nyomdáját és folytatta 
saját műveinek kiadását. Az 1578- 
ban megjelent Ördögi kísértetek 
című művét ma tényfeltáró, lelep
lező műnek tekintenénk, s bizo
nyára igen nagy népszerűségnek 
örvendene. Nem volt ez másként 
akkor sem, hiszen élesen támadja 
Rudolf császárt, élesen bírálja a 
magyar főurakat, akiknek számos 
visszaélését, erkölcstelenségét 
megírja. Emiatt felségsértéssel vá- 
dolják és újra börtönbe Jc$rüLIn-

Az ausztriai Herzogenburgban dr. 
Christine Oppitz a levéltár gondozója 
egy 1528. március 14-1 keltezésű erede
ti Luther-levelet talált A levél címzett
je Dorothea Jörger nemesasszony. Lu
ther több levelet váltott vele, általában 
ösztöndíjak ügyében. 1525-ben Luther 
közvetítésével érkezett Ausztriába 
Michael Stiefel, első evangélikus pré
dikátorként, aki két évet töltött Gries-

nen megszökik, de eltöri lábát, 
aminek következtében egész éle
tére megsántul.

A következő otthona Detrekőn 
lett. Itt énekeskönyvet rendez saj
tó alá és újabb posztilláskötetet ad 
ki. Bibliafordításon és világtörté
neten dolgozik, amikor 49 éves ko
rában elragadja a halál.

Bornemisza Péter korán messze 
túlmutató egyénisége volt a ma
gyar történelemnek és a reformá
ciónak, aki fölismerte küldetését, s 
a zűrzavaros magyarországi viszo
nyok között Isten elszánt prédiká
tora lett. Megható és példamutató, 
hogy milyen nagy és féltő szeretet
tel ragaszkodott hazájához. Gyö
nyörűen ír erről egyik versében: 
„Siralmas énneköm te tided megvál
nom, Áldott Magyarország tőled 
eltávoznom ...”

kirchenben a Tollet-kastélyban. 1527- 
ben egy társát megégették és ezután 
Dorothea Jörger visszaküldte a prédi
kátort hazájába. A levelezés ezen ese
mény után kezdődött el és az állítólag 
ismert 18 levélből való ez a most meg
talált is. Novembertől kiállításon meg
tekinthető a Nationalbibliothekben az 
.Ausztriai Evangélikus Egyház” kiállí
tás keretében. (Saat)

FELVÉTELI HIRDETM ÉNY 
A Budapesti Evangélikus Gimnázium (1071 Budapest, Városlige

ti fasor 17-21. Tel.: 321-1200) felvételt hirdet az általános iskola 
VIII. osztályát végző evangélikus tanulók részére. Feltétel az aktív 
evangélikus hitélet, jó tanulmányi eredmények, jó magatartás. 'Je
lentkezési lapok a fenti címen kaphatók, jelentkezési határidő: 
1996. nov. 11.
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ERED ETI LUTHER-KÉZIRATOT TALÁLTAK AUSZTRIÁBAN

stanzáit is lefordítottam, hogy így be merült példamutató 
tisztelegjek publikált művek hiá- előtt. Hárg Ern8
nyában sajnos oly hamar feledés

ü l ruszti harangszentelőre

Szent órában hozott bennünket össze 
az ünnep, mely lelket, szívet emel; 
száj mondja szájnak, örömben kitörve, 
az összes ajk víg mosollyal felel; 
harsogva száll a jókedv hangja körbe, 
hogy ujjongás tölt minden keblet el: 
m i az atyáknak oly rég volt a vágya, 
a torony áll — hallgassatok szavára.

Tisztán és telten csendül a harangszó, 
végiggördül a szőlődombokon.
Választ ad néki a liget s a nagy tó,

_ i  gyönyör borzong át a fűszálakon.
Miről zenél az érc, a messzehangzó, 
m it hirdet csengő boldogan vajon?
A z áldozatkész buzgalmat dalolja, 
hogy mindnyájunkat serkentsen a jóra.

A  hű fiák nemes áldozatának 
köszönhető az új torony, mely itt 
m int kis templomunk koronája állhat, 
s tekinthet széjjel messze földekig, 
így, miket zord idők rejtekbe zártak, 
a harangok pompázhatnak megint, 
hogy a híveket az ünnepi vígság 
hangján az Úr szent hajlékába hívják

Ha nesztelen léptekkel jön a reggel, 
s fű  és virág friss harmattól ragyog 
ha dél van, s a nap oly lángolva perzsel, 
hogy csöpp nyugvásra érzünk hajlamot, 
ha nagy futása lezárul az esttel, 
s az éjbe vész, elérve nyugatot, 
a harangszó fe l fog csendülni folyton, ' 
hogy malasztjával szívünkbe hatoljon.

Felzeng az élet minden helyzetében, 
a magasból hirdetve végzetünk; 
ujjongva cseng az örömünnepélyen, 
mikor istentiszteletre megyünk; 
és segít minket, ha -  lesújtva mélyen -  
egy szeretett halottat temetünk; 
akármikor hoz akármit a sorsunk, 
a részvétét mindig érezni fogjuk

A z ezredév ünnepén hát figyeljünk 
az ércnyelvekre valamennyien;
Kölcsey zengő himnuszával együtt 
intenek bennünket fenségesen, 
hogy az atyák örökét el ne vesszük 
s m int jó  magyarok ificin, öregen 
királyt, hazát, egyházat védve éljünk 
s ha kell, tudjuk vérünket adni értük.

Á llj hát, torony, örökké rendületlen 
a polgárhűség szilárd talaján; 
kereszted legyen, mely m inket vezessen, 
célként az égre mutatva csupán; 
a hívek érdemét hirdesse fennen 
harangszavad, hogy zengése nyomán 
egyetértéstől s békétől kísérve, 
öröm költözzék mindnyájunk szívébe.

Megnyílt Bécsben az evangélikus 
gimnázium

Közel 60 éves szünet után újra van evangélikus gimnázium Bécsben. 
Szeptember 5-én nyitották meg a bécsi Karlsplatzon lévő iskolát, ünnep
ség keretében, melyen Wemer Hóm  szuperintendens szolgált. Az iskola 
most az első osztállyal indult meg és fokozatosan fejlesztik évről évre tel
jes gimnáziummá. (Saat) ‘

Gondolatok egy erdélyi esküvő utánEnikő és Szabolcs szívünkhöz nőttek. Mindketten 
hat éve érkeztek Türkösről, illetőleg Brassóból, 

azzal a több mint 20 fiatalból álló erdélyi csoporttal, 
akik a soproni erdészeti és faipari egyetemen tanulni 
kívántak és azóta már mérnöki diplomát szereztek.

Enikőt, mint evangélikust, szeretettel ajánlották fi
gyelmünkbe és hétvégeken, mint harmadik gyerme
künk, gazdagította családi közösségünket. Megtapasz
talhatta a soproni gyülekezet szeretetét is. Szorgalma 
és tehetsége párosult az egyetemi években. De nem
csak e két tulajdonság kötött szövetséget, hanem Eni
kő és Szabolcs egymás iránti szeretetének szálai is erő
södtek. Már diákkorban megismerkedtek, egy gimná
ziumba jártak Brassóban és együtt jöttek Sopronba az 
egyetemre. Diplomájukat megszerezve is itt maradtak 
és most készülnek a doktori fokozat elnyerésére.

Tavaly nyárra tervezték esküvőjüket. Már a meghí
vó is készen volt, személyesen jöttek, hogy meghívja
nak feleségemmel és felkéijenek az esketési szolgálat 
elvégzésére a türkösi templomban. Aztán jött a szo
morú hír: Enikő édesapja váratlanul meghalt. Mint 
gyülekezeti felügyelőt és közegyházi tisztségviselőt a 
templomban ravatalozták fel. „Nem tudok most oda
állni fehérben, ahol édesapám sötét gyászlepel alatt 
pihent” -  zokogta Enikő. A sebnek gyógyulni kell és 
ehhez idő kell. Igaz az is, hogy a búcsúzás fájdalmá
nak enyhítése több mint időigényesség kérdése. 
Reményik Sándor írja „Mi mindig búcsúzunk” című 
Versében a búcsúzásról:

„Minden szótól, amit kimond a szánk 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk 
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyeden. ”

És most az édesapától való búcsúzás után egy évre 
megtörténhetett a templomi esküvő. Abban a temp
lomban, melynek szomszédságában épült a szép csa

ládi ház. Abban a bazilika jellegű Isten házában volt 
az esküvő, ahol Enikő keresztségben részesült és kon- 
firmálkodott. Ott, ahol az édesapa felelős egyházi 
szolgálatban állt, ahol az édesanya ma is aktív tagja a 
gyülekezetnek, ahol a 88. évébe lépő nagymama a 
templompadok festésének költségeit áldozatosan vál
lalta.

„Mert jó, ha kegyelemtől erősödik meg a szív” (Zsid 
13,9) hangzott az esketési alapige. Nagyszerű dolog, 
hogy Enikő és Szabolcs egymás iránti érzelem, és sze- 
retetszálai akkor sem szakadtak el, amikor a Kárpát
medence egyik szélétől a másik széléig 1000 km távol
ságban, Brassótól Sopronig jutottak. Felemelő tény, 
hogy a két város címerében a hűség és a nyitottság, a 
meggyökerezés és a befogadás tényeit jelképezi. Bras
só címerében a korona alatti fagyökérzet azt jelzi, 
hogy ne felejtsük el a gyökereket, ne szakadjunk el tő
lük, mert nincsen élet gyökér nélkül. Sopron címere 
pedig a nyitott kapuval a befogadás hűségét tálja 
elénk. Ifjú testvéreink és gyermekeink! Akik a „gyö
kér-városától” és környékéről jöttetek, ahol a „fekete 
templom” jelzi az ország legnagyobb harangjának zú
gásával a Kárpát-medence keleti részének oly sok vi
harát, tűzvészét -  és elérkeztetek a „nyitott kapun” át 
a nyugati végek hűség városához - ,  ne feledjétek el a 
gyökereket, melyek belekapaszkodnak az egyház és a 
haza „anyaföldjébe”. Mert igaz, hogy búcsúzunk 
„Minden szótól, amit kimond a szánk”, de amit el
mondhatunk anyanyelvűnkön Istennek imádságban, 
az nem búcsúszó. Igaz, hogy búcsúzunk „Minden mo
solytól, mely sugárzott ránk”, de az édesapa mosolyá
nak egykor rám árasztott sugara az örök élet fénysu
garával párosulhat. Jó, ha „Minden sebtől, mely fájt 
és égetett búcsút vehetünk, mert Jézus sebével mi is

gyógyulhatunk a bűn sebeitől és szava nemcsak a 
naini özvegy könnyét törölte, amikor így szólt: Ne sírj! 
Nála van ma is fájó sebekre és égető könnyekre 
gyógyír!

Esküvőtök után, amikor ezek a sorok hetilapunk
ban megjelennek, már ti ismét Sopronban lesztek,

hogy tovább készüljetek a doktorátusra, megerősödve 
a tudományban. Ne feledjétek, amit a türkösi oltár 
előtt hallottatok: Jó, ha kegyelemtől erősödik meg a 
szív. Szíveteknek erőssége, Istennek hozzátok Jézus 
Krisztusban lehajtó, önfeláldozó, átölelő szeretete. 
Zenében, orgonamuzsikában átölelt minket is ez a 
szeretet a brassói fekete templomban, miközben a. 
budapesti Kecskés Mónika Bach-műveket szólaltatott 
meg Dél-Európa egyik legnagyobb orgonáján (4000 
síp). Engem közben izgat a fekete templom elneve- 
,zes. Olvasom a német szórólapon: „Fekete templom el
nevezést Brassó evangélikus-lutheránus főtemploma az 
1689. évi nagy, városra kiterjedő tűzvész után kapta.” 
Füst és lángok feketítették a falakat, de nem tudták 
tönkretenni a templomot, mely 89 m hosszúságával 
Bécs és Konstantinápoly között a legnagyobb temp
lom (1383-ban kezdték építeni, gótikus jellegű).

Miközben gyűlöletlángok is átölelnek fojtogató 
füsttel, nekünk Brassó fekete temploma ezt üzeni: 
Erős vár a mi Istenünk, aki Krisztusban átölel, meg
tart „fojtogató füstlángok” között is.

így tudjátok egymást ti is, Enikő és Szabolcs, hűsé
gesen átölelni, önfeláldozóan, megbocsátóan a hűség 
városában, ahol kapu nyűt számotokra is, és a gyökér 
városában, ahol él a hit és a szeretet krisztusi gyöke
re, mellyel lehet kapaszkodni és melybe lehet fogódz
ni, akkor is, ha „életünk külső falai”-t lángnyelvek 
nyaldossák és feketítik.

A Kárpát-medence két városát, mely evangélikus 
gyülekezeteivel együtt sok „tűzvészt” élt át a történe- 
lem folyamán, kapcsolja össze két ifjú szív egymás 
iránti szeretetének tükrében, hídként az Isten kegyel- 
m.e‘..^sa^ 32 ŝ*en nagy kegyelme, hogy még nincsen 
végünk! Ezért lehetünk kegyelmének hídépítő mun
kásai, mert minket is fel akar használni ebben a szol
gálatban ott, ahol hídrombolás történik!

Szimon János



Spuren: Erneuerung der Kirche

Evangélikus Élet i 99s. október 27.

AUF EIN W ORT...

Monatsspruch für November 1996 
Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach 

Gottes Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.
2. Petrus 3, Vers 13

LUTHER-JAHR 1996

Auf Luthers
Martin Luther ist nicht der Grün

der einer neuen Kirche. Nichts lag 
ihm ferner als das. Alles, was 
Luther wollt, war, die eine Kirche 
von Jesus Christus zu erneuern.

Der Ttaum seines Lebens, die 
eine Kirche zurückzuführen zu 
ihrer Basis, hatte sich nicht erfültt. 
Zu stark waren die Widerstände. 
Erst 1542 tat Luther dann etwas, 
was er lange vermieden hatte. 
Nach einigen Auseinandersetzun
gen mit Stadt und Kirche führte 
Luther seinen Freund Nikolaus 
von Amsdorf im Naumburger 
Dom zum Bischof ein. Schon zu
vor waren Pastoren ordiniert und 
neue Kirchengebäude nach den 
Vorstellungen der Reformatoren

War der Papstbesuch im Som
mer 1996 eine verpaßte Chance 
für die Christenheit? Oder war er 
das Vorspiel für eine weitere An
näherung zwischen der evangelis
chen und der katholischen Kir
che? „Einig in der Hoffnung“ 
stand als Motto über der dritten 
Deutschlandreise von Papst Jo
hannes Paul II., 450 Jahre nach 
dem Tod Martin Luthers, doch die 
ökumenischen Hoffnungen wur
den weitgehend (noch) nicht er
füllt. Auch wenn die Kirchen „viel 
mehr verbindet als sie trennt“, so 
der hannoversche Landesbischof 
Horst Hirschler bei einem ökume-

gebaut worden. Jetzt gab es auch 
einen lutherischen Bischof. Eine 
neue kirchliche Struktur war ent
standen.

Als Amsdorf Bischof wurde, 
war die Reformation schon vom 
Baltikum bis nach Württemberg in 
zahlreichen Ländern und Städten 
eingeführt worden. Immer wieder 
kam es zu Auseinandersetzungen 
der protestantischen Fürsten mit 
dem Kaiser. 1547, ein Jahr nach 
Luthers Tod, zog der Kaiser auch 
in Naumburg ein und setzte 
Amsdorf wieder ab.

Erst im Augsburger Religions
frieden wurde 1555 besiegelt und 
anerkannt, daß es neben der alten 
„katholischen“ nun auch eine „to

nischen Gottesdienst mit dem 
Papst, stehen Antworten aus Rom 
zu wichtigen Fragen, beispiels
weise der gegenseitig gültigen Ein
ladung zum Abendmahl oder zu 
gemeinsamen Gottesdiensten an 
Sonntagvormittagen, noch aus. 
„Wir warten mit geduldiger Hoff
nung“, sagte der EKD-Ratsvor
sitzende dem Papst. Und der 
schloß zumindest Veränderungen 
nicht aus: „Wir alle haben Schuld 
auf uns geladen. Deshalb sind wir 
alle zur Buße aufgefordert...“ Die 
ökumenische Basis kann also hof
fen und weitermachen mit konkre
ten Fortschritten vor Ort.

therische“ Kirche in Deutschland 
gab. Was Luther als Notlösung ge
dacht hatte, wurde nun zum 
Dauerzustand: Die. Fürsten über
nahmen die geistliche Leitung in 
ihren Ländern. „Landeskirchen“ 
mit behördlichen Strukturen ent
standen. Noch -heute finden sich 
die alten Länder in den Namen 
der Landeskirchen.

„Wo du siehst, daß die Taufe, das 
Abendmahl und das Evangelium 
sei, da ist-ganz abgesehen yom Ort 
und von den Menschen -  ohne 
Zweifel die Kirche“ -  schrieb Mar
tin Luther einmal. Und sagte da
mit, was wirklich wichtig ist an der 
Kirche. Nicht mehr, aber auch 
kein bischen weniger.

BUß- UND BETTAG

Einladung zum 
Gottesdienst

Auch wenn in Deutschland 
dieser Täg der Inneren Einkehr 
abgeschafft wurde, um andere 
Ziele des Staates zu unterstützen, 
-  die Wichtigkeit, mit anderen 
Menschen einen Weg in unser 
Herz zu suchen, bleibt mit Hän
den greifbar. Wir brauchen mehr 
denn je Zeiten und Möglichkeiten, 
vor Gott und uns selbst zur Ruhe 
zu kommen, unsere Gedanken zu 
ordnen und über einen christ
lichen Weg inmitten einer selbst
vergessenen Welt nachzusinnen.

Deshalb laden wir herzlich zum 
Gottesdienst am Buß- und Bettag 
ein. Er findet statt am 

20. November um 19 Uhr.
Sein Thema lautet:
„Hoffnung auf neue Wege“.

In diesen lägen haben wir die 
Ausstellung mit Bildern Marc 
Chagalls eröffnet. Viele Menschen 
teilten mit uns die Freude, diese 
wunderschönen Werke eines 
eigenwilligen Künstlers genießen 
zu können. Eine Sprache des 
Glaubens weiß Marc Chagall zu 
sprechen, die unter die Haut geht. 
Jeder Mensch, der sich der 
Botschaft in Ruhe aussetzt, die 
diese „Bilder zur Bibel“ des 
Künstlers weitersagen, spürt ganz 
deutlich: da „redet“ einer, der die 
Verheißungen Gottes nicht erst im 
Jenseits erwartet.

Wir warten alle. Jede, jeder für 
sich ganz persönlich; auf ein gelin
gendes, erfülltes und gerechtes Le

ben. Viele Menschen machen aller
dings die Erfahrung, daß ihre tiefe 
Sehnsucht nach einem solchen Le
bensziel nicht geachtet wird. Ande
res scheint „wichtiger“, soziale Ge
rechtigkeit verkommt in immer 
mehr Diskussionen zum Luxusarti
kel einer satten Menschheit.

Die weisen Menschen der Bibel 
wußten Ernsthaftes zu berichten 
von solchen Versuchen, die Ge
danken über eine gerechte Ord
nung unter den Menschen zur Sei
te zu schieben. Auch Jesus hielt 
unzweideutig daran fest, daß Got
tes Ziel mit uns ein Leben ist, in 
dem Menschen miteinander zu 
teilen lernen. Das bedeutet man
ches Mal auch, auf das eigene

Recht ein Stück weit zu .verzich
ten, um dem Anderen Raum zu 
geben. Lebendiges Teilen ist teil
haben an den Freuden, Ideen, 
Traurigkeiten und Gaben der 
Menschen untereinander.

Ein Besuch der wunderbaren 
Werke Marc Chagalls kann uns 
vielleicht auf die richtige Jährte 
setzen, dieses Teilhaben miteinan
der zu ertasten. Das Leben wird 
spürbar, reicher und ernsthafter. 
Gerechtigkeit ist ein Lebensziel, 
das nicht erst im Jenseits, sondern 
schon heute den Wohlgeschmack 
der Verheißungen unseres Gottes 
ermöglicht. Kunst und Glaube ha
ben einander an diesem Punkt viel 
zu erzählen.

Ich wünsche uns, daß unser 
„Warten“ hellwach und bewegt in 
den Alltag hinein geht. Ein neuer 
Himmel und eine neue Erde sind 
oft überraschend nahe zu finden. 
Gott segne unsere Schritte auf sol
chem Weg.

Ihr Dietrich Tiggemann, Pfr.

LATERNE... SONNE, MOND 
UND STERNE

Laternegehen zum 
Martinstag macht 
allein keinen Spaß!
Deshalb laden wir alle großen und 

kleinen Kinder dazu ein, am Sonntag, 
dem 10. November mit uns durch die 
Burgstraßen mit kleinen Laternen und 
Lichtem zu laufen, um 16 Uhr treffen 
wir uns vor der Kapelle am Bécsi kapu 
tér. Nach dem Rundgang bekommen 
wir dort auch Kakao und Kuchen 
(bitte bringt auch was mit). An der 
Vorbereitung sind auch der Deutsche 
Kindergarten und die Ungarische 
Burggemeinde beteüigt.

Noch etwas: wer mit uns Laternen 
vorher basteln möchte, kann am Sams
tag, dem 26. Oktober ab 15.30 Uhr in 
die Kapelle kommen. Bitte meldet 
Euch dazu im Pfarrbüro bei Pfr. Tigge
mann (Tel.: 326-7483) an, damit wir 
genug Bastelmaterial mitbringen.

Hoffnung
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!
Gott will, daß ihr ein Segen für seine Erde seid.

Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.

Vertraut den neuen Wegen, au f die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.

Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.

Text: Klaus Peter Hertzsch; 
Evangelisches Gesangbuch/EG, Lied 395

Zitat
„Es wird auch gelehrt, daß allezeit eine heilige, christliche 

Kirche sein und bleiben muß. Sie ist die Versammlung aller 
Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heili
gen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden.”

.Augsburger Bekenntnis, Artikel 7 (Auszug)

Händeschütteln mit Folgen?

K r i s t u s  n ä s  v y s l o b o d i

Jn 8,31-36

Reformácia viedla k  pramenu viery a pravidlu iivota, 
ktorym je  slovo Bozie. evanjelium Kristovo. Reformácia 
sa zacala otvorením Biblie. Nás nauci postavit’ sa pod 
zákon Bozí. ako Krístovych uőeníkov, a prináSa kres- 
t’anovi tak potrebnú radost’ a silu.

V  slove Kristovom ide o poznanie o hodnote őloveka, 
stojaceho pred Bohom. Zostávat’ v slove Pánovorp, to je  
predpoklad pre to: ,A  poznáte pravdu a pravda vás vys- 
lobodf’ (v. 32), hned zatfm  vysloví: „Syn vás vyslo- 
bodf’. Syn a Pravda sú tu jedno.

Glovek najprv musípóznát’ svoj stav, m usí vediet’, od 
őoho mű je  potrebné vyslobodenie.

Sloboda patri k  najSTachetnejSím ideálom Tudstva. 
M odemy őlovek chce byt’ slobodnym a nazdáva sa, íe  
mm je  vtedy, ked  robí őo chce, bez obmedzovanie seba. 
Preto pije, zabáva sa. K ed nemá za öo, klame, kradne, ba 
niekedy aj vraídí. Jeho stav je  stavom hrieSnosti a sla- 
bosti. Skutky tela zotroőujú.

JeíiS svojím íidovskfm  poslucháőom zvestoval túto 
pravdu o ich hriechoch. Takáto pravda bfva Tudom 
vídy nepríjemná. K ed im hovoril o vyslobodení, oni 
Mu odpovedali: „Potomstvo Abrahámovho sme a 
nikdy sme neslúíili nikom u”. Myslia len na vonkajSiu 
slobodu a zabúdajú, ie  jestvuje aj inakSie otroctvo. Kto 
pácha hriech, má dojem, íe  je  slobodny a m őíe sa 
voTne rozhodovat’ pre to, öo sa mu páői. To zdanie je  
klamné. Kto slú íi hriechu, ten je  otroctve hriechu. To 
si má k a íd f z  nás uvedomit’. Kto zatvára oői pred tfm,  
íe  je  v otroctve, ten nebude tú iit’ po vyslobodení z  
neho.

Vieme, Luther s akou váínost’ou sa zamyStal nad 
otázkou: Ako nájdem milostivého Boha? Ako moíno 
dosiahnut’ spasenie? Glovek z  hriechov sám sa vykúpit’ 
nemőze. Bez zásahu Syna Boíieho ostaneme otrokmi 
hriechu.

Reformácia naSla správnu odpoved Písma svátého, ie  
spasení mőíem e byt’ len z  milosú Boíej, pre zásluhy 
Pána JeíiSa Krista.

Odkaz reformácie aj pre nás je  v tóm, ako ukazuje 
evanjelium k  Tomu, ktorf je  v jeho centre: JeíiSovi 
Kristovi.

HTadáS vyslobodenie z  hriechov a cestu do kráfovstva 
Boíieho? HTadaj JeíiSa Krista ako svojho osobného 
VykupiteTa, í i  v spoloőenstve s Nim, nasleduj Ho. On tá 
privedie k  cieTu! Prijímat’ takéto vyslobodenie predpok- 
ladá zotrvat’ v Jeho slove a byt’ Mu posluSnf.

JeíiS vo svojej arcipastierskej modhtbe prosil, aby 
sme boli posvátení v pravde. Pán Boh nám túto pravdu 
ponúka a skrze Krista koná pri nás dielo vyslobodenia. 
Kristus nám otvára brány slobody, ktorf nás zbavuje 
hriechov. Hriech zotroőuje vőfu őloveka, takíe sa rozho- 
duje z l fm smerom. Pán JeíiS nás vedie k  tomu, aby sme 
hriech poznávali a sa ho zbavovali a v moci Ducha 
Svátého slobodne sa rozhodovali pre dobro. Ti, kto

uverili v Krista a prijali Jeho slovo, sú slobodní, sú synmi 
a dcérami nebeského Otca.

V  tfchto dnoch si s úctou pripomíname pamiatku 
Lutherovej reformácie a pravdy o vyslobodenf hrieS- 
níka: jedine viera, jedine milost’, jedine Kristovo 
vykúpenie. Kristus vyslobodzuje zo zajatia hriechu a 
smrti, spája őloveka s Bohom. Na toto vyslobodenie sme 
odkázaní.

Patrónka evanjelia v Uhorsku
Srdce zenské vídy bolo citlivejSie pravde ale aj opro- 

ti neprávosti, ako srdce muík^ch. Dökazy na to podáva 
nám aj historia cirkvi. Zenská dobrosrdeénost’, hor- 
livost’, ich súcit sú zjavné.

KráTovnej Márie chcem venovat’ rozpomienku v t^ch- 
to riadkoch. Jej műi bol fudovít II., ktor^ panoval v 
Uhorsku práve na zaéiatku reformácie. Na kráTovskom 
dvore reformáciu uvítala Mária a Nemei, ktorí boli 
vyehovávatermi mladého kráfa. Ján Henckel dvom^ 
kazatef kázaval v duchu Lutherovom a tíeto reéi s 
radost’ou slúchala zbozná kráfovná. Cety kráTovsk^ dóm 
podporoval Lutherom zapoéaty pohyb, okrem kráfa. Aj 
Luther dozvedel, akého vzneSeného podporovatefa má 
reformácia na kráfovnej Márii. Casto dopisoval si s flou.

Kráf fudovít II. bol nástrojom v rukách SFachty a 
snemu a tak bol velik^m nepriatefom evanjelia. Pod jeho 
panovaním vyniesli na uhorskom sneme zákon, v ktorom 
sa uvádza, aby vSetci lutheráni a ich ochrancovia boh 
vyhlásení za verejn^ch kacírov, nepriatefov Panny Márie 
a potrestaní stratou celého majetku aj iivota. Toto bol 
prvy zákon na zniéenie reformácie v naSej krajine. 
Kráfovná Mária aj v takomto ovzduSi ostala vemou pri- 
atefkou reformácie. ÖalSí RákoSsky snem v roku 1525 
nariadil vSetk^ch lutheránov v krajine pochytat’ a upálit’. 
Snem iiadal o prepustenie prídvom^ch Nemcov, ktorí sú 
vraj vSetci lutheráni.

Tieto kroky boli namerané protí kráTovnej a potaíne 
jej okoliu. Jeden lapen^ lutherán, v Budíne muéen^, 
menoval mnoh^ch obéanov, kupcov a aj jedneho 
komomíka kráTovnej. Zaéal sa boj s őou o nich. 
Verbőczy vyvolen^ za palatína, dostal blahoielanie od 
pápeia. Ale jeho poddaní ho nechválili.

V Budíne bol upálen^ kníhkupec Juraj. Ale aj protí 
prísnym zákonom, reformácia v krajine sa Sírila s 
verkam úspechom.

V roku 1526 sa splnil osud nad kráTom Fudovítom pri 
Moháéi. Na jar vtrhol do krajiny tureck^ sultán Solimán 
s vySe stotísícovou armádou, a tristo delami. Neskúsenj' 
len dvadsat’roénj' kráf odváiil sa postavit’ protí nemű ani 
nie s tridsaftisícov^m vojskom. Bitka na Moháéskom 
poli 29. augusta 1526 popoludní trvala len niekofko 
hodín. Jej následky pre uhorsku armádu boli straSné.

Armáda böla zniCená. Zahynül' 'áj' kráT. Jeho vyőefpáí$ 
kőn padol z brehu potoka Csele dozadu na chrbát, a pri- 
valil kráfa, takíe ten zahynul pod koftom v mocian.

Ovdovená Mária prest’ahovala sa do PreSporka. Taíko 
niesla muíovu smrt’. Luther po moháéskej katastrofe 
poslal jej poteSujúci list a preklad aj vyklad Stryroch 
Zalmov (37,62, 94,109). Historici tvrdia, íe  Mária u í v 
mladosti viac hfadela do kníh, ako do zrkadla. Od nej 
pochádza známa piesen. Aj to dá nám podnet pamätat’ na 
prvú patronku evanjelia v Uhorsku.

A kié  musím svoj kríí nosit’ 
a svetom byt’ zneváíeny pre Krista; 
viem, Boíe, íe  sú t’aíkosti 
i z  milosú Tvojej, tője vec istá; 
si vídy pri nás, aj ked  na őas 
si tvár skryvaS, do side vkladáS 
slovo, őo pravda je  őistá.

Táto krásná piesen akoby bola ohlasom na poteSujúci 
list Lutherov. Svédéi o tóm, íe  kráfovná Mária trpezlive 
znáSala kríí, a v svojej opustenosti poteSovala sa slovom 
Boíím, a v duchu vemou ostala vídy uéeniu obnovenej 
cirkvi.

E. TÚRMEZEI:

Ale starcov viacej
MusíS milovat’, ak chceS tu íit’.
Milovat’ íivot Tak musí byt.
Darmo sa smejeS za mladi 
tomu, kto srdce dríí na dlani 
a vraví: miluj si rodiéa radáej, 
ale star^ch fudí eSte trochu viacej.

t
MusíS milovat’, ak chceS tu íit’, 
aj pomáhaf, a nie oko priímúrir, 
nielen éakat na koláée z neba 
a nech iny dá, dávaj od seba.
Aj ketf si myslíS, íe  niet pravdy takej, 
ale star^ch fudí miluj eSte viacej.

Lebo ved íije, kto milovat vie, 
pri dobrej völi aj tomu sa döjde, 
kto tebe dával cez ceiy íivot, 
no dnes uí starne, slabne srdea kyvot.
Tvoj íivot je piám sviece zhárajúcej, 
nuí miluj starcov aspofi trochu viacej.

Miluj otca, matku priatefa, 
aj nepriatefa, kto ti blfití vefa, 
aj toho, kto ta udrel na tvár, 
a ak mőíeS, aj cety zeme chotár, 
len miluj bdejúc a éi spiac, 
ale star^ch fudí vídycky trochu viac.

Preloíü: J. LanStiak

Najdrahsie vydobytky 
reformácie

Pamiatku reformácie úprimne mőíe zasvätit’ len ten, 
kto vie, éo vSetko mőíe dakovaf reformácii. Z vefkého 
duchovného bohatstva na tomto mieste chcem spomenút’ 
len niektoré veci.

M őíeme őítat’ Písmo Sváté. V stredoveku krest’ania 
zostarli a umreli tak, íe  nikdy nemali v rukách Bibliu, 
lebo im to cirkev bránila. Pred reformáciou éítat’ Písmo 
Sváté a vhíbit’ sa do neho bolo pokladané za svatokrádeí. 
Cítat Bibliu reformácia urobila prvotriednou povin- 
nost’ou pre kaídého. Tak Sírila éisté uéenie, ktoré hlásal 
Kristus. Od vzniku reformácie Biblia stala sa prístupnou 
kaídému. Dala fudu do ruky, lebo to je poéiatok vSetkej 
múdrostí.

Mámé Skoly. V stredoveku Skől v pravom zmysle 
slova nebolo, ani vauéba nebola vSeobecná. Neskőr 
vznikly Skoly kláStomé. V dobé predreformaénej naslo 
sa mnoh panovníkov, ktorí pisát’ a éítat’ vőbec nevedeli, 
a celá ich vzdelanost’ záleíala v tóm, íe  si vedeli menő 
podpísat’.

Reformácia poloíila základ terajSej základnej Skole. 
Tak Sírila sa znalost’ cítania a písania aj v dedinách, kde 
predtym nebol élovek, ktory by vedel éítat’ a pisát’. Tym 
chcela reformácia docielit’, aby Biblia stala sa prístupnou 
kaídému. Ludia tak mohli sa presvedéit’ o tóm, íe  refor- 
mátori hlásajú éisté slovo Boíie. Takto staly sa evan- 
jelické Skoly hradbami cirkvi a vychovy.

Obnovenou cirkvou oßnovovala sa aj vSeobecná 
Tudóvá v^chova. Luther zdőraznil, íe  sila krest’anstva 
spoéíva v potomkoch. Ak sa oni v mladosti zanedbajú, 
cirkev pochodí tak, ako záhrada, ktorú na jár neobrobili.

VSade, kde bol chrám, musela byt’ aj Skola. Luther za 
tak váínu vec povaíoval Skolu, íe  ráz povedal: Kecfby 
som nebol kazatefom Slova Boíieho, bol by som 
uéitefom.

Luther roku 1525 vydal prv^ Slabikár, v ktorom okrem 
abccedu bolo 10 Boíích prikázaní, vyznanie viery, 
OtéenáS, vypovede z Písma a niekofko modlitieb. Roku 
1529 vydal Maly a Vefky Katechizmus aby obrachéil a 
prebhíbil náboíensko-mravnú vychovu v rodine a v 
Skole.

Poéiatkom v Skolách uéili latincine, ktorá popri 
náboíenstve za dlhé roky bola hlavnym predmetom. Ale 
jej miesto postupne prevzal reő materinská. Reformátori 
stáli na tóm stanovisku, íe  zdame vyuéovat’ a vyehová- 
vat’ je moíné len na základe materinskej reéi. 
Reformácia aj preto mala takú prítaílivú moc, íe sa pri- 
bliíovala ku národu jeho materinskou reéou. Do 
materinskej reéi preloíili Bibliu, materinskou reéou 
pouéovali fűd v chráme a v Skole. Tak cirkev evanjelická 
v kazdom národe stala sa chránitefkou materinského 
jazyka.

Chválime a velebíme Hospodina, íe  aj náS národ 
pozehnal v diele reformácie, a naSa cirkev ako starostlivá 
matka úéinkuje v tomto dneSnom svete aj v naSej vlastí.

Slovenskú stranu napísal: F. Cselovszky



Evangélikus Élet ia96. október 27.

INe győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a 
rosszat a jóval. Rém 12,21.

VASÁRNAP Hajlékod az örök Isten. 5Móz 33,27 (Mt 
I 5,38-48; Ef 6,10-17; Zsolt 42). Minden emberi léleknek I kivétel nélkül szüksége van hajlékra. Ez a hajlék pedig I ott van, ahol az otthonmeleg hamisítatlanul és mérge- I zetlenül lélegezhető be. Mindazok, akik nem tartják I becsben az otthont és a lelki otthont, sőt akarva-akarat- I lanul mérgezik annak légkörét, azok a tékozlás útján I járnak és hajléktalanság lelkiállapotába kerülhetnek. 
I Isten országa, amely itt van közöttünk, nem a tékozlás I és a szellemi gyökértelenség állapota. A mai nap és a 
I hét kérdése: A szívem Krisztus hajléka?

i HÉTFŐ Maradjanak szívedben azok az igék, amelye- I bet ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat a fiaid 
I előtt és beszélj azokról. 5Móz 6-7 (Mt 15,1-1 la és I 18-20, 2Kor 5,16-21). A romlott természet legjobb is- I merője Isten, nemcsak a romlatlan természeté. Hídja,I hogy a mai ún. modem ember nemcsak a fiák elfogadá- 
I sa elől menekül, de az egyetlen Fiú befogadásától is tar- 
I tózkodik. Otthonmeleg van ott, ahol a ma parancsolt 
I igét a szülők is megélik.

KEDD Veled volt Istened, az Úr, nem szűkölködtél 
I semmiben. 5Móz 2,7 (Mt 10,34—39; 2Kor 6,1-10). Egy I kedves testvér a minap arról tett bizonyságot előttem,
I hogyan oldotta meg számukra Isten újra, és újra az I anyagi nehézségek fojtogató szorítását. O tudja, hiszi és 
I megtapasztalja, hogy Isten nemcsak velünk volt, de ve- 
I lünk is van. Az a bizodalma, hogy velünk is fog marad- I ni. Isten abban a családban és környezetben az ő áldott 
I hite által sugározza szét a felülről való igaz és mérge- 
I zetlen otthonmeleget. Krisztus az otthont is újjá tudja 
I teremteni, még a nélkülözés időszakaiban is.

SZERDA Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok 
I a korábbi vágyaitokhoz, hanem -  mivel ő, a szent hívott 
I el titeket -  magatok is szentek legyetek egész magatar- 
I tásotokban. lPt 1,14-15 (lMóz 13,7-18; 2Kor 6,11-

V ___________________________________

7,1). Ravasz ellenség a Sátán. Nem kéri a keresztyéntől 
azt, hogy életének csak egy kis területére engedje őt be, 
hanem rávesz arra, hogy a kizárólagos Krisztus-hitből 
adj fel valamit, és légy egy kicsit toleránsabb! így kezdő
dik a rászedett keresztyéneknél az erőtelen, depresszi
ós, tartáshibás hitéletvezetés. Ha a hívő szív a hamis to
lerancia kéturas társbérlete, akkor annak légkörét a 
megvetés mérgezi.

CSÜTÖRTÖK Jézus így szólt a vakhoz: „Menj el, hited 
megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt 
az úton. Mk 10,52 (Mt 5,2—12; Róm 3,21—28; 2Kor 
7,2-16). A Krisztus-követésben a személyes hitetlenség 
az a vakság, amely nem teszi lehetővé annak meglátá
sát, hogy a személyes rossznak kulcsa van a szívünkhöz. 
Az így megcsontosodó sóbálvány keresztyénség lema
rad a gyülekezetét mentő Krisztustól és a szekták mar
taléka lesz.

PÉNTEK Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett és 
megmenti őket. Zsolt 34,8 (Lk 22,31—38; 2Kor 8,1—5). 
A hiten alapuló Krisztus-követésnek is megvannak a 
maga hullámhegyei és a hullámvölgyei, mélypontjai 
csakúgy, mint a túlfűtött rajongásnak. Az ige mindig al
ternatíva elé állít. Vagy istentelen vagyok, vagy istenfé
lő. Vagy béres vagyok vagy pásztor. Esetenként ez is, az 
is. Hogyan viszonyulok ínséges időszakban ahhoz a gyü
lekezethez és annak az elöljáróihoz, ahová engem az 
atyai szeretet beoltott, belekeresztelt és ebben meg is 
erősített, konfirmált.

SZOMBAT Az örökkévaló királynak pedig, a halhatat
lan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örök- 
kön-örökké. lTim 1,17 (Jn 15,9-17; 2Kor 8,6-15). Mi
lyen jó, hogy Isten nem a mi életünk mérlegének a ki
lengéseit nézi. 0  most arra hív minket, hogy nézzük 
együtt a Krisztus mérlegét, amely nem lengett ki ér
tünk. Onnan minden képzeletet felülmúló módon ma is 
árad ránk Isten országának az otthonmelege. Onnan 
igen. -  És belőlünk?

Boncsérné Pecsenya Anna

A
Utravaló

Sokszor ébredünk fáradtan, 
amikor reggel csörög az óra. A 
tegnap terhei és az új nap gondjai 
nehezednek ránk. De minden reg
gel Jézus, az Élet Mestere hív kö
vetésére. Ne a magunk feje után 
induljunk hát neki az új napoknak. 
Ne is kontárok olcsó, jó tanácsait 
fontolgassuk, de bizalommal és 
bátran lépjünk a Mester nyomába. 
Őt követve lélek-gyűrődéseink ki
simulnak, gubancos problémáink 
megoldódnak, rossz kedvünk de
rűre fordul, fáradtságunkban új 
erőt kapunk s szemünk túl lát a na
pi feladatok gomolygó ködén.

Csatlakozzunk Jézushoz és az ő 
szemével nézzünk egymásra, meg
látva, hogy hozzánk hasonlóan 
mások is jó szóra, megértő szívre 
és kedves mosolyra várnak. Ve
gyük észre, hogy mások is tanács
talanul keresik életük értelmét, so
kat ígérő reklámszövegek hangza
varában, mások is aggodalmak és 
kételyek örvényei között vergőd
nek.

Csatlakozzunk Jézushoz, akinek 
szeretete szabaddá tesz arra, hogy 
szeretni tudjunk, hogy befogadjuk 
és elfogadjuk egymást, hogy bo
csánatának örömében elfeledjük

sérelmeinket és jó akarattal for
duljunk ellenségeink felé.

Mindennapos tapasztalatunk, 
hogy szeretet nélkül tönkremegy 
az életünk. A  szeretethiányba be
lepusztul a világ. A szereteten kí
vül nincs más alternatívája a to
vábbélésnek. Ezért csak egy lehe
tőség áll előttünk: Jézust követni 
minden nap a radikális szeretet út
ján. Jézus szeretete az egyetlen 
nagyhatalom, amelytől nem kell 
félnünk, amely segít rajtunk.

Nem érdemes mással kísérletez
ni. Jézust kövessük, szerető Meg
váltónkat.

Útravalónak ez minden napra 
elég.

Madocsai Miklós

AZ IGE KOSZALKENT MEGÁLL -  ES MEGSZABADÍT!
Jn 8,31-36

Reformáció napján naptárunk 
ugyan hétköznapot mutat, de szí
vünkben a Lélek megszabadító tü
ze lobban. Isten hűséges eszközé- 

. re, Luther Mártonra gondolunk. 
Képzeletünkben visszaszállunk 
Wittenbergbe, ott vagyunk a Vár
templom kapujánál, amikor refor
mátorunk kezében látjuk a plaká
tot és kiszegezi a 95-tételt, Jézus 
egyházának „szabadságlevelét”. 
J ó  fegyverről, pajzsról” szól diadal
éneke -  mi pedig, mai népe, olyan 
kiszolgáltatottnak, vert seregnek, 
elfogyó hadnak érezzük magun
kat. Elgyávultak, gátlásosak let
tünk. *

Szolgaságról és szabadságról 
beszélt Üdvözítő URunk mai 
igénkben. Nekünk is vannak tör
ténelmi tapasztalataink szolgaság
ról és szabadságról. Az ige meg
tartása jelenti a szabadságot. An
nak az igének a megtartása és 
komolyanvétele, amely igaz, -  
mert Jézustól van. „Megismeritek 
az igazságot és az igazság megsza
badít titeket!"

,yAbrahám magva vagyunk!” -  
mondják Jézusnak büszkén zsidó 
hallgatói. Talán mi is büszkén 
mondjuk: régi, ősi evangélikus csa
lád vagyunk! Elővesszük az erek
lyeként őrzött régi, vastag családi 
Bibliát, emlegetjük az egyházi „ha
ladást”, az egyházunk 20-21. szá
zadi fejlődését, korszerűségét -  de 
nem ismeijük az evangéliumnak 
bűnöktől feloldó, megbocsátást je
lentő felszabadítását. A  reformá
cióban Isten megajándékozott 
minket az igazsággal, a bűnöket 
megbocsátó irgalmas Jézussal. Ki 
őt nem ismeri -  hit által annak 
még sejtése sincs arról, hogy mi is 
a reformáció. Nem ismeri a refor
mációnak igével, Jézus szavával

való felszabadító erejét. „Evangé
likus híveink” csak úgy kapásból, 
tudná-nak-e jól felelni a kérdésre: 
mi is az az evangélium? Ma nem 
arról van szó, hogy Luthernak ak
kor mit jelentett az ige felszabadí
tó ereje, a megfeszített és feltáma
dott Jézus -  akire az egykorú fest
mény szerint a szószékről rámutat 
- , hanem nekünk, ma élő evangéli
kus keresztyéneknek jelent-e örö
möt, felszabadító evangéliumot, 
örömhírt az ige, „mely kőszálként 
megáll, és megszégyenül, Id azt bán
tja. .. ? Minket a Fiú megszabadí
tott, ezt hitünkkel megragadjuk. 
Nem félünk a sátáni erőktől, mert 
Krisztus megszabadított. A zsar
nok rabszolgatartótól megváltott 
minket! A  reformáció ünnepén mi 
az egyház URának ezt köszönjük! 
Semmit nem ér a sokat emlegetett 
evangélium, há nem érezzük Isten 
szeretetét! Az evangélikus ember 
-  Krisztusért hiszi bűnei bocsána
tát. Ez jellemzi. Az evangélium
mal, igével hem élő, ezt nem hall
gató és nem olvasó úgynevezett 
evangélikusok eltávolodtak Krisz
tustól. Az úrvacsorával való rend
szeres élés nélkül nincs szabadság! 
Jézus megszabadító szava nélkül 
csak süllyedünk, mintha hínár szo
rítana fullasztó mélységbe.

Szép, lelkesítő ünnepünk a re
formáció ünnepe. Hálát adunk és 
emlékezünk. Eszünkbe jutnak hi
tükért szenvedő, hitüket megőrző 
őseink, hitvalló elődeink szerte az 
országban. Mindez csak történe
lem, emlékezés -  de „ha a Fiú meg
szabadít titeket, valósággal szaba
dok lesztek. ” Tehát, mint felszaba
dultak ünnepelhetjük az idei re
formációi emlékünnepet.

De mi is1 lehetne templomaink 
kapujára kiszegezhető néhány lu

theri tétel ma, 1996 reformáció 
ünnepén?

Tálán: 1. Megkeresztelt embe
rek! Vegyétek komolyan Istent és 
hatalmát és adjatok igazat Néki!

2. Keresztyének! Jézus Krisztus
ról szóló örömhír igaz, szükséges 
és üdvösséges. Jézus megszabadí
tott bűntől és haláltól!

3. Evangélikusok, merjetek hű
ségesebb keresztyének, értékes és 
igaz emberek lenni!

Bizony, ne csak emlegessük a 
múltat, de most merjünk élni a Jé
zus-adta szabadsággal!

Sümeghy József

IMÁDKOZZUNK!
Egyház URa, Üdvözítünk! Köszön

jük Neked a reformációt, a kezünkbe 
adott igét. Áldunk, hogy igéd által 
megszabadítasz bűntől és haláltól. Adj 
egyházunknak Reád figyelő, Benned 
bízó hűséges egyháztagokat Értünk 
küzdő hős Vezérünk, ajándékozz meg 
minket diadalod örömével. Amen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. október 31.
I., Bécsi kapu tér de. 10. (német) Dietrich 

Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Ká
roly; du. 6. D. Szebik Imre; II., Modort u. 6. 
de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, 
II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Sza
bolcs; Békásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. 
9. Missura Tibor; Csillaghegy, III., Mátyás 
kir. u. 31. de. 10. Thumay Béla; Óbuda, ü l., 
Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Új
pest IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy 
Lajos; V., Deák tér 4. de. 11. (úrv.) dr. Har
mati Béla; du. 6. (úrv.) Pintér Károly; VÉL, 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Muntag Andomé; VIII., ŰBői 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vm., Rákó
czi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; VIIL, Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VDL, 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 Ihmás; Kelenföld, XL, 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. 
Szeverényi János; XL, Németvölgyi út 138.

KÍSÉRTÉSBEN, VESZEDELEMBEN..
Mt 6,13

Üdvözítő URunk nagyon jól 
tudta, tapasztalatból is, hogy ki
csoda a sátán és mit akar. Szent
földi zarándokutunkon Jerikó 
mellett egy félelmetes, magas szik
lahegyet mutattak nekünk. Állító
lag azon kísértette meg Krisztus 
Urunkat a sátán. Őt akkor, ott -  
minket pedig ugyanaz a sátán 
szüntelenül, mindenütt. A kísér
tést nem lehet megakadályozni, de 
hogy legyőzzön, azt imádsággal 
megakadályozhatjuk. Nagyon szel
lemesen és találóan mondta Lu
ther Márton, hogy „nem akadá
lyozhatod meg, hogy a madarak 
fejed fölött fönn a levegőben elre
püljenek, arról azonban tehetsz, 
hogy hajadban fészket ne rakja
nak.” Egy zarándok az Alpokon át 
utazott. Hogy szemét, lelkét ne kí
sértsék a csodálatos táj szépségei 
és ne lássa azokat, fejét szamara 
fejére hajtotta. Mi nem ilyen kísér
tésekkel találkozunk.

A sátán mint személyes hatalom 
támad reánk és el akar szakítani 
Istentől. Luthernak a wartburgi 
várban szobája falán csábító képe
ket vetített. „Márton barát, hagyd 
ezt az egész ügyet, Szentírást és 
egyebet... nem érdemes!” -  súg
hatta talán az ördög. Ma is rossz 
hangulattal és hírekkel, pénz
ügyekkel, vad és tisztátalan elkép
zelésekkel csábít minket. Démoni 
erők tűnnek föl bennünk bizonysá
gául annak, hogy szívünk mélyéig, 
gondolkodásunk velejéig nemcsak 
megkísérthető, de elveszett embe
rek vagyunk.

íme egy költői „átvilágítás”: 
„Ha egyszer minden láthatóvá len
ne / Ha filmre vetődnék minden ti
tok, / Minden, mi huszonnégy óra 
alatt / Egy ember lelkén általkava- 
rog: / A  tisztátlanság minden ördö
ge, / A bűn-csírák, a kárhozat-ma- 
gok- / Akkor látnók csak, mily sö
tét az ember, /  Milyen feketén lán
goló szurok...” (Reményik: A leg- 
izgatóbb film).

A sátán kísértéseivel egészen 
meg akar .szerezni minket. „Eljön 
a gonosz” mondja URunk, az ige 
magvetése alkalmával is. Figyel
met elvon. Tfengersok és sokféle 
bűnünk bizonyítja, hogy bizony a 
kísértő madár fészket talált az em
beri fejeken, az emberi szívekben.

De miért is engedi meg a kísér
tést Isten? -  kérdezik sokan. Bár ő 
nem kísért senkit sem, de -  először 
is -  azt akarja, hogy megismerjük 
önmagunkat, hogy nincs bennünk 
semmi jó, csak vétkezni tudunk -

másodszor pedig hogy megismer
jük Isten mentő szeretetét, hogy 
kegyelme erősebb mindennél. És 
ezt kérhetjük Atyánktól: ne vigy 
minket a kísértésbe! URunk a Mi
atyánkban tanított meg erre a ké
résre. Halálosan komolyan veteti 
velünk a kísértést. Mert félelmetes 
személyes hatalom a sátán! Leta- 
gadtatja magát, hazudik -  ez jel
lemzi legjobban - , elváltoztatja 
magát világossággá, tudássá. 
Egyetlen lehetőségünk, hogy az őt 
legyőző hatalmas Istenhez kiált
sunk: szabadíts meg minket a go
nosztól!

Mindennapi imádságunknak ez 
az utolsó két kérése jusson eszünk
be, szívünkbe napközben is, adott 
esetekben, amikor a kísértő madár 
ott köröz a fejünk fölött! Az imád
ságot meghallgató és kérésünket 
teljesítő ŰR „segíteni tud azokon, 
akik kísértésbe esnek, mert maga is 
kísértést szenvedett. ” (Zsid 2,18)

Aki a Miatyánk szövegét szív
ből, lassan, meggondolva és medi
tálva bizalmas beszélgetés formá
jában elmondja, a létszükségleti 
„cikkek” kérése után elcsendese
dik. Szívünkbe békesség száll, 
örömmel és hálával valljuk: mert 
tied az ország -  / a Krisztusban el
jött Királyság / -  a hatalom -  /  az 
átölelő, üdvözítő szeretet-hatalom 
/ és a dicsőség mindörökké!

Hát nem csodálatos ajándéka 
Krisztus URunknak részünkre ez 
az imádság, a Miatyánk?! Bárcsak 
mindig zavartalanul, kísértésmen
tesen imádkozhatnánk!

Sümeghy József

IMÁDKOZZUNK!
URunk, köszönjük Neked ezt az 

imádságot Áldunk a kísértő, sátán fe
letti győzelmedért Te nemcsak megér
tesz minket, de meg is szabadítasz a 
gonosztól. URunk irgalmazz nekünk! 
Ámen!

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Televízió november 23-ig, min
den szombaton reggel 8.00 órai kezdet
tel a TV1-csatornáján. A műsoroka 
magyarországi reformáció kezdeteitől 
a XIX. századig követik egyháztörté
nelmünket

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

október 26., szombat Miért kellett 
Jézusnak meghalnia? -  rádiós hittan.

ÚJ ADÁSREND: 17.00-tól, 49 m-es 
rövidhullám, 6235 kHz.

október 27., vasárnap: Áhítat Er
délyből -  Fóris Katalin (Sepsiszent
györgyi

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
október 27-én, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban 

ALMÁS SY 
LÁSZLÓ ATTILA 

Sweelincek-, Bach-, Pikéthy- 
és Langlais- műveket orgonái.

A 100 éves ceglédi evangélikus temp
lom történetének néhány jellegzetes 
dokumentuma is látható a ceglédi Kos
suth Múzeum „Cegléd az 1000. évben” 
című időszaki kiállításán. A kiállítás 
1996. december 31-ig látható, a múze
um nyitvatartási idejében.

AZ EVANGÉLIKUS KÖZÉPIS
KOLÁK A TÖRTÉNELMI MA
GYARORSZÁGON című kiállítás no
vember 30-ig újra megtekinthető hétfő
től péntekig 10-18 óra között az Evan
gélikus Teológiai Akadémia épületé
ben. (XIV, Rózsavölgyi köz 3., a 7-es 
autóbusz zuglói végállomása mellett.)

de. 10. (közös reformátusokkal); Budahegy- 
vidék, XII., Böszörményi úti ref. templom, 
du. 6 Kőszeghy Tamás-Mihályi Zoltán; 
Xm., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
lámássy Taniás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. dr. Rafael József; Rákospalota, 
XV, Régi Fóti ú t 73. (nagytemplom) du. 6. 
Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVI., Batthyány L u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVII., (ref. templom) du. 6. Kósa László; 
Rákosliget, XVII. (ref. templom) du. 6. Péter 
Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. du. 6. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; 
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győ
ri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. 
fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII„ Já 
ték u. 16. de. 11. Solymár Gábor, du. 6. dr. 
Reuss András; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
október 27-én, vasárnap 

du. 6 órakor
a csepeli evangélikus templomban 

Németh Csaba 
(Ajka)

Bach-, Reger- és Bruhns-műveket 
orgonái.

KELENFÖLD
„ISTEN HALOTT?” a témája az 

október 27-én, este 6 órakor tartandó 
ifjúsági evangelizációs istentisztelet
nek. (XI., Bp. Bocskai u. 10.)

A MPKE rendezésében október 29- 
én, kedden du. 5. órakor Csorba Csaba 
történész tart előadást ,A magyar re
formáció néhány jellemző vonása a 
XVI. században” címmel. (VIII., Mú
zeum u. 17. OMIKK Klub.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Giczi Ferencné és családija hálás sze

retettel köszöni azoknak, akik gyászuk
ban osztozva, a temetésen részt vettek, 
vagy együttérző részvétüket más for
mában kifejezték!

Balassagyarmaton összkomfortos, 70 m1- 
es családi ház (kert, melléképület, gázfűtés, 
telefon) eladó. Érd.: 35/310-198,17 után.

KONKOLY MŰVEK 
Tbronyóra és harangjáték, harangvillamo

sítás, elektronikus vezérlőóra készítése.
5 éves teljes körű GARANCIA.
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Tfel.: 260-7065; 06-30-492-915

Nyugdíjasotthon megoldására alkalmas 
ház Máriaremetén eladó. 2083 Solymár Pf 
120

Kiadó a Metró Kőbánya-Kispest állomá
sától 10 percnyire levő kis rezsijű minigarzon, 
lelkészi ajánlással rendelkezőnek, 15 000- 
Ft/hó. Tfel.: 292-0750 az esti órákban.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. október 27.
L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Hafenscher 
Károly; H., Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, H., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, 
IH., Víziorgona u. 1. de. 9. Missura Tibor; 
Csillaghegy, Hl., Mátyás Idr. u. 31. de. 10. 
Görög Tibor; Óbuda, Hl., Dévai Bíró M. tér 
de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Lebstück 
M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 
4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) 
Pátkay Róbert; du. 6. (zenés áhítat) Gerőfi 
Gyuláné; VH., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Muntag Andomé; du. 6. ökumenikus 
reformációi ünnepély; VIII., Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; VHL, Rákóczi út 57/b. 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VHL, 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; 
VHL, Vqjda R u. 33. de. fél 10. Gabnai 
Sándor teol. szuppl.; IX., Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká
polna u. 14. de. fél 11. Gabnai Sándor teol. 
szuppl.; X., Kerepesi út 69. de. 8. Thmásy Iá- 
más; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; du. 6. (ifjúsági) 
Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, XH., 
Szilágyi E .4 fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XH., Thrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) 
Szeverényi János; du. fél 7. dr. Széchey Béla; 
Xm., Kassák L. u. 22, de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(ú r /)  Támássy Támás; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Támássy lám  ás; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. Í0. dr. Rafael József; Rá
kospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemp
lom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmi
hály, XVI., Hősök tere de. 10. (családi) Bö- 
rönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. 
de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, 
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVH., Tessedik tér de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 
146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, 
XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Maischalkó 
Gyula; Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de. 
11. Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentimre, XVIII., Rákóczi út 8. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89, 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
(ref. templom) de. 10. Lehoczky Endre; Bu
dafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza; Törökbálint (ref. templom) 
du. 3. Endreffy Géza

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 21. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jak 1,2-4; az igehirdetés 
alapigéje: Mt 6,13.

REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN a litur
gikus szín: piros. Oltári ige: Gai 
3,7-14; az igehirdetés alapigéje: Jn 
8,31-36.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán október 31- 
én, a Reformáció ünnepén de. 10.05 
órakor a pécsi evangélikus templom
ból.

Gyűjtő keres készpénzért Hummel, 
Goebel és egyéb porcelánfigurákat. Sérült 
darabok is érdekelnek. Tfel.: 06-30-310-159, 
naponta 18 és 22 óra között.

LAKÁS
Életjáradékos lakást vagy házat keresek a 

fővárosban vagy. környékén. Magas induló 
összeget fizetek és havi részletet. 06-26-326-408

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangönlő mester

2162 örbotlyán, 
Rákóczi út Í19. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

Evangélikus
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Evangélikus Egyház hetilapja 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám:
11708001T20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!



61. ÉVFOLYAM 44. SZÁM :
1996. NOVEMBER 3.
SZENTHÁROMSÁG -------------------- 7T— 7--------- ~ T ~ 7 --------------- — 7 .  j  — 7 T

ü n n e p e  utáni Ha keresztyen  vagyok, tudnom  kell,
v a sá r n a p  hogy Krisztus feltámadt a halottaiból

s  tehetetlen  vele szem b en  a halál.

__ ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 35  FT

E z é r t  tehetetlen  velem  szem ben  is.

Luther

A TARTALOMBÓL----
EVANGÉLIKUS ISKOLA ÉPÜL ASZÓDON

LEMONDÁSOK, KÜZDELMEK, 
REMÉNYEK

AZ IZRAEL-MISSZIÓ MAI KÉRDÉSEI

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA 
A BELSŐ MEGÚJULÁS ÉS GYÖKERES 

REFORMOK ELŐTT

A százéves szombathelyi templom jubileumi istentisztelete: 
az oltár és az ünneplő gyülekezet egy része

-  Az ökumenikus világszervezet sorsdöntő őszi ülése Genfben -

Aligha volt még egy ilyen sorsdöntő tanácskozása 
az Egyházak Világtanácsának félévszázados története 
során, mint a Központi Bizottság idei, szeptemberi 
ülése -  ez volt a véleménye a legtöbb résztvevőnek, 
akik kezdetétől végéig átélhettük ezt a világméretű 
ökumenikus eseményt.

Genf látképe, háttérben a Genfi- tó és a Mont Blanc, előtér
ben az Ökumenikus Központ épülete

A helyszín az Ökumenikus Centrum volt -  egy sor 
nemzetközi egyházi szervezet, köztük az Evangélikus 
Világszövetség, központja is, Genf nemzetközi negye
dében. A  Központi Bizottság az ökumenikus világszer
vezet legfőbb vezető testületé az EVT 330 tagegyhá
zát képviselő 156 választott taggal, akik évente egy
szer ülnek össze a világ más-más részében. Föladata, 
hogy megvitassa az elmúlt évben végzett munkát és 
döntsön a következő időszak föladatairól. Tágjai püs
pökök, lelkészek, világiak, férfiak és nők, szigorúan 
megszabott arányban („kvóta-rendszer”), Tbkiótól 
Dél-Afrikáig, Kanadától Tonga szigetéig és Pápuaföl
dig. Szinte minden nyelv, bőrszín, egyházi tradíció je
len van ilyenkor a nagy ülésteremben. A 330 ortodox, 
protestáns, anglikán és szabadegyház küldöttei ta
nácskoznak öt hivatalos nyelven (angol, francia, né
met, orosz és spanyol); döntenek a világ pem római 
katolikus egyházainak együttműködéséről, az egység 
erősítéséről és közös föladataikról a második keresz
tyén évezred mai világában.

A szeptember közepén tartott, kilencnapos tanács
kozáson a 156 delegátus mellett még nagyszámú teo
lógus-szakértő, tanácsadó, más egyházi szervezetek és 
tagegyházak megfigyelői és a nemzetközi média egy
házi és világi munkatársai vettek részt.

Pénzügyi krízis
A nemzetközi sajtó és az elektronikus sajtó figyel

me elsősorban az ökumenikus világszervezet súlyos 
pénzügyi válságára irányult. „Szétzilált vitorlák — 
megfogyott legénység” -  ilyen és hasonló címek alatt

Az Ökumenikus Centrum nagy ülésterme: a Központi Bi
zottság ülése

számoltak be arról a pénzügyi válságról, amelyben az 
EVT vergődik, immár negyedik éve, miközben egyre 
növekvő, világméretű föladatai között bevételei m int
egy a felére estek vissza. A  legutóbbi néhány évben az 
egyházi világszervezet szinte minden pénzügyi tarta
lékát fölhasználta a hiányok fedezésére. Genfi köz
pontjának a létszáma 270-ről (1992) az idén már 237- 
re esett vissza. Ennek ellenére az idei évben legalább 
másfél millió svájci frank (kb. 180 millió forint) defi
cit várható. A  pénzügyi helyzet romlását mutatja, 
hogy az EVT-nek már az idén is meg kellett ritkítania 
sok kitűzött programját és tovább kell folytatnia tiszt
viselőinek elbocsátását (a jövő év végéig mintegy 190- 
re kell csökkentenie a genfi munkatársak számát).

Belső és szervezeti megújulás szükséges
A Világtanács főtitkára, Konrad Raiser német evangé

likus teológiai professzor, a tanácskozást bevezető, rész
letes jelentésében és a sajtókonferenciákon kíméletlenül 
őszinte, mélyreható kritikát gyakorolt az Egyházak Világ- 
tanácsa csaknem fél évszázados tevékenysége fölött. 
Legfontosabb kritikai megállapításai ezek voltak: 1. Az 
EVT eddig csak önmagát tekintette a keresztyénség egység- 
mozgalma egyedüli képviselőjének A jövőben új látás
módra van szükség: az Egyházak Világtanácsa csak az 
egyik, bár nagyon fontos része az ökumenikus világmoz
galomnak. Annak lényeges részei ma a római katolikus 
világegyház, más egyházi világszervezetek (pl. a Luthe
ránus és a Református Világszövetség), valamint a re
gionális és nemzeti ökumenikus tanácsok is. A  jövőben 
ezekkel a legszorosabban együtt kell működnie a keresz
tyén egységért a világban! 2, Az EVT az idők folyamán 
sok olyan tevékenységet vállalt magára, amit helyette a tag
egyházaknak, a regionális és az országos ökumenikus szer
vezeteknek kellett volna elvégezniük. Szervezeti program
ja és tevékenysége így egyre bővült. A jövőben az öku
menikus mozgalom föladatainak másokkal való, erőtel
jes megosztására van szükség! 3. Az EVT „menet köz
ben” sok olyan aktivitást, programot és tanácskozást alakí
tott ki, amelyet a tagegyházak nagy része nem érzett a saját 
életéhez, gondjaihoz, mindennapi szolgálatához közelálló
nak Részvételük az EVT életében és részben anyagi tá
mogatásuk is ezért maradt el, esett vissza. A jövőben az 
EVT-nek meg kell találnia az egyházak életét érezhető
en segítő, arra közvetlenül ható programok és tevékeny
ségek útjait! 4. Miközben a kezdeti európai-észak- 
amerikai túlsúly fokozatosan áttolódott a világméretű 
keresztyén együttműködésre, a genfi központ és a veze
tő, döntéseket hozó testületek szervezete, fölépítése túl
ságosan kötve maradt a nyugati és protestáns egyházi élet
formákhoz, amelyeket sem az ortodox egyházak, sem a 
„harmadik világ” egyházai nem éreztek a magukénak. 
Ezért sürgetően szükség van az EVT világszervezete 
reájuk, életformáikra és tradícióikra is nagyobb figye
lemmel levő szervezeti megújulásra is! (Az idei tanács
kozáson például már éles kritikai megjegyzések hang
zottak el az EVT vezető testületéi és irányító bizottságai 
összetételének eddigi szabályai -  így az ún. kvótarend
szer egyoldalúságai ellen.)

Valójában nem a pénzügyi krízis leküzdése, hanem 
a részben ezt okozó belső lelkűiét és külső szervezeti té
nyezők megújításának a szükségessége volt az idei ülés 
legfőbb problémája. Az eddigi tevékenység kritikája 
és felülvizsgálása most érkezett el a csúcspontjára. 
Mélyreható és kemény viták után a Központi Bizott
ság végül is is teljes fölhatalmazást adott Raiser főtit
kárnak: a tagegyházakkal való megvitatás után dol
gozzon ki és terjesszen részletes javaslatokat az 1998- 
ban tartandó jubileumi világgyűlés elé az Egyházak 
Világtanácsa belső önértelmezésének, lényeges föl
adatainak és szervezőiének gyökeres megújításáról.

( K ö v e t k e z ő  s z á m u n k b a n  f o l y t a t j u k )
Dr. Nagy Gyula

Hálaadás a 100 éves templomért
A  szombathelyi gyülekezet augusztus 25-én ünnepelte temploma felszen

telésének 100. évfordulóját. A  centenáriumon belül külön is megköszöntük 
Istennek azt a körülbelül tizenkét éven át tartó munkafolyamatot, amelyet a 
templom külső renoválása, az elektromos hálózat cseréje, a padfütés beve
zetése és a templombelső felújító-restauráló festése jelentett. Ünnepünk 
ugyanakkor beleágyazódott a millecentenárium ünnepsorozatába, úgy, 
ahogy a templom felszentelése egykor a millenniuméba.

A hálaadó istentiszteletet D. Sze- 
bik Imre püspök vezette Zügn Ta
más esperes és Fehér Károly lelkész 
közreműködésével. Az úrvacsorái 
részben pedig Lehel Ferenc ny. lel
kész és Pintér János ny. esperes-lel
kész is a liturgusok között szolgált.

Gyülekezeti és kórusének válto
gatta egymást a liturgia során. így 
megszólalt a közismert énekversek 
között a 84. zsoltár és a „nagy-gló
ria” ősi dallama is, jelezve az isten- 
tisztelet évszázadokon át tartó fo
lyamatosságát.

Ez a folyamatosság jelentkezett 
D. Szebik Imre püspök igehirdeté
si alapige választásában is. Ugyan
azt a 2Móz 3,5-öt olvasta fel, 
amelynek alapján 100 évvel ezelőtt 
Gyurátz Ferenc püspök a felszente- 
lési prédikációt tartotta.

Most azonban -  hangzott az ige
hirdetésben -  már azt köszönhet
jük meg, hogy négy generáció hall
gathatta itt Isten igéjét, az evangé
lium vigasztalását. A szolgálatte
vők: Kiss János, Kapi Béla, Czipott 
Géza, Kutas Kálmán, Lehel Ferenc, 
Sokoray Miklós váltották egymást, 
de a szolgálati szent hely és a szol
gálat Ura maradt. Gyurátz püspök 
egykor azt jegyezte fel naplójában, 
hogy a templom nagyon szép, 
„...protestáns templomban szinte 
szokatlanul szép”. Ezt a szépséget 
is igyekezett a gyülekezet megőriz
ni és helyreállítani, mivel Istennek 
csak a legszebbet lehet adni a hála 
jele gyanánt, mert Isten a legdrá
gábbat, Fiát adta nekünk.

Mózes, Isten félelmetes szava 
nyomán joggal érezhette volna 
magát kiszolgáltatottan. Isten 
azonban az ellenkezőjét akarta 
Mózessel is, velünk is: értsük, hogy 
nem vagyunk kiszolgáltatottak: az 
Ő kezében és hatalmában a temp
lom és gyülekezet, ország és né
pünk, egyéni életünk is. Ezért ez a 
hely a legjobb hely.

Itt akar találkozni velünk, úgy, 
hogy megszólít szavával. Ahol fi
gyelnek a megszólító igére, megőr
zik az esemény csodáját, bizalom

születik Isten iránt. Titok ez, még
is valamiben hasonlít az édesanya 
iránti „ősbizalom”-ra. Ez a biza
lom dacol személyes és közösségi 
életünk Isten megbízhatóságát 
kétségbe vonó tapasztalataival. A 
hálaadás arra is alkalom, hogy 
mindenki maga válaszoljon: betöl- 
tötte-e a templom a rendeltetését, 
átélte-e Isten közelítését és biza
lommal válaszolt-e a hívásra.

Mert a találkozás mindig a kül
detés feladatával jár. Mózest végül 
is elindíthatta Isten. De mi van a 
mi küldetéstudatunkkal? Utat ta
lál a gyülekezet a „rabság” ezer 
változatában szenvedőkhöz, hogy 
,a Szabadítóra mutasson? Édes
anyák vállalják-e, hogy gyermekek 
szólítsák így őket? „Vegyétek ko
molyan gyermekeitek Krisztushit
ben és erkölcsben való nevelését. 
A  spiritualitás az élethez tartozik, 
belső erkölcsi tartás nélkül bol
dogtalanok maradnak.” Küldeté
sünk van a társadalomban is. Aki 
keresztyén, vállaljon felelős beosz
tást a közös jóért, „...az élet nem 
gyönyörködés, hanem komoly, szi
gorú kötelesség. ” (Kossuth)

A  küldetés folytatódik Mózes 
után Józsué is ugyanezt a megbíza
tást kapta. Az a reménységünk, 
hogy sok nemzedék dicséri itt még 
Istent a megszólításáért és a meg
bízásért. A  jubileum ünnepe szinte 
egybeesik a lelkészváltozás esemé
nyével. Emberek átadják és átve
szik a stafétabotot: Isten azonban 
nem változik, folytatja munkáját. 
Ebben a reménységben legyen 
erős az Isten szíve szerinti pászto
rért való könyörgés és a következő 
nemzedékekért való imádság, a 
küldetés hűséges teljesüléséért 
hangzó könyörgés. Thnuljuk újra a 
felszentelés istentiszteletének éne
két: „Keresztyének, hát bízzatok, 
Semmi el ne rémítsen. Isten a ti ol
talmatok, E remény lelkesítsen. 
Szent beszéde megáll, Mint szél
vészben kőszál. Tűrést ad, bajunk
ban, Erőt végharcunkban. NINCS 
HÁT MI KESERÍTSEN!”

Az úrvacsorái kommunió alatt 
az énekkar Luther két úrvacsorái 
énekét, a „Lauda, Sion Salvato
rem” himnuszt, az ifjúsági csoport 
pedig mai hangvételű éneket éne
kelt. Az ünnepi istentisztelet a 
templom megáldása után a „Te 
Deum” egyik változatával, a 42. 
számú énekkel zárult.

A  közgyűlésen Sümegi István 
egyházközségi felügyelő köszön
tötte a templomot zsúfolásig meg
töltő gyülekezetét, az egyházkerü
let és egyházmegye vezetőit, a test
véregyházak, a megyei és városi 
önkormányzat és- a társadalmi 
szervezetek képviselőit.

Fehér Károly lelkész a templom 
és gyülekezet történetét ismertet
ve, utalt arra, hogy ez a templom 
eredetileg két felekezet keresz
tyénéit, magyar és német nyelven 
beszélő evangélikusait kívánta egy 
családba összefogni. Ebben a fo
lyamatosság egyháztörténelmi és 
történelmi okok miatt megszakadt 
ugyan, de az ökumenikus testvéri
ség és a befogadó nyitottság formá
jában tovább él az eredeti szándék. 
A templom története, a pusztulá
sok és renoválások históriájával 
pedig szemléletes, épületbe teste
sült jele a gyülekezet külső és belső 
történetének, benne Isten vezető, 
őrző, megújító hűségének.

A közgyűlés után a f „iilekezeti 
teremben, amely agapt'a is meg 
volt terítve, gazdag anyagú, a gyüle
kezet birtokában lévő ihat, könyv, 
kép és tárgyi „kincseink” bőségéből 
kaptunk ízelítőt a 100 év életéből.

A hálaadó istentiszteletet élő
ben közvetítette a városi TV, a  ki
állítást is videofelvétel örökítette 
meg.

Délután az egyházmegye espe
rese, az egyházközség elnöksége, 
Lehel Ferenc ny. lelkész, Kiss János 
kapolcsi lelkész, a templomépítő 
Kiss János unokája és Horváth 
György, a dédunoka közösségében 
megkoszorúzták a templomépítő 
lelkész, és az ugyancsak a Szent 
Márton temetőben nyugvó Czipott 
Géz.a lelkész sírját.

Úgy tettünk, ahogy a zsoltár int: 
körüljártuk a Siont, jól megnéztük 
épületeit, hogy elmondhassuk a 
következő nemzedéknek is: mind
eddig így vezetett bennünket az 
Úr!

Fehér Károly

REMÉNYIK SÁNDOR:

M eghalni mégis egyedül kell

Lehet menyasszonyod, vagy feleséged,
Apád, anyád, gyermeked, vagy testvéred -  
Lehet szeretőd és vad szenvedély 
Köthet hozzá, vagy könnyelmű szeszély -  
Vagy mint a forrás: fogyhatatlan vágy,
Vagy vele-élés: mint a tenger, mély -  
Köthet hozzá egy forró, kéjes óra -  
Sok éjszaka vonagló lüktetése,
Mely ködpárává foszlik virradóra -  
Kapaszkodhatsz egy hosszú lélek-láncba 
És szállhatsz, mint méh virágról-virágra -  
Ráborulhatsz egy élő-halott nemzet 
Égbe-meredő szirt-ravatalára -  
Lehet szerelmed, mint ólom: nehéz,
S lehet illanó, s tűnő, mint a fény 
És lehet, mint a koporsó: kemény. 
Befogadhat egy kis hálószoba -  
S egész országok fogadhatnak be -  
Az ágyad és az asztalod 
Minden nap rózsával lehet tele -  
Lehet, hogy egy babérerdőt aratsz -  
S mint játékközben a labdát a gyermek: 
Egyik kedves kéz a másikba perget -  
Álmodhatsz, szerethetsz és barátkozhatsz 
És végül mégis egyedül maradsz:
Halálod egyedül kell elviselned.

ÁPRILY LAJOS:

A kertbe ment

Uram, én nem tudom, milyen a kerted, 
a virágosod és a pázsitod.
Én nem tudom, virágok ültetését 
ágyásaidban hogy igazítod.

Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve 
júniusi vasárnap hajnalán, 
beteg lábával és beteg szivével 
bánatosan kertedbe ment anyám.

Uram, tele volt immár félelemmel, 
sokszor riasztó árnyék lepte meg, 
de szigony-eres, érdes két kezével 
még gyomlálgatta volna kertemet.

A kicsi teste csupa nyugtalanság, 
s most elgondolni nem tudom, hogy ül. 
Virágosodban könyörülj meg rajta, 
hogy szegény ne szenvedjen tétlenül.

Mezőiden ne csak virágmagot vess, 
virágaid közé vegyíts gyomot, 
hogy anyám keze gyomlálhassa kerted: 
asphodelosod és liliomod.
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M  i f t i  G Y E R M E K E K N E K

A. DEZSŐ KÁROLY:

Novemberhez
Jöttödre
gyertyát gyújtunk: 
megkoszorúzzak benned 
elhunyt rokonaink 
csonkig égett 
életét,
s könnyet ejtünk 
fakuló
emlékeinkért...

Megborzadunk:
talán
végenyészetébe dőlt 
földnyi világunk, 
s feketébe 
boruló fák 
sírkeresztek?

Nem vigyáz ránk, 
csak az Isten!

f i a t a l o k n a k

JÓSÁG

BESZÉLJÜNK A GYÁSZRÓL, 
AZ ELMÚLÁSRÓL...

Egy hervadt virágcsokor, egy elpusztult madárfió
ka, az elszáradt fű, mind arra figyelmeztetnek ben
nünket, hogy a földi életben az elmúlás általános, ki 
nem kerülhető dolog. Amikor az ember még gyerek 
és éppen csak tinédzser, nem gondol még arra, hogy 
életének egyszer csak vége lesz, és el kell mennie eb
ből a földi életből, és ez így is van rendjén. Mégsem 
mondhatjuk, hogy a gyerekek sohasem találkoznak az 
elmúlással, a gyász fájdalmával, ami annál élesebben 
jár át bennünket, minél közelebbi a veszteségünk. 
Igazi őszinte fájdalmat jelenthet egy kedvenc virág, 
vagy egy kedvenc kiscica elvesztése is. Ha a családban 
szeretteink közül távozik el valaki, akkor sokszor 
érezzük úgy, hogy mindenünk odaveszett, ami nagyon 
fontos volt nekünk. Teremtőnk azonban olyannak al
kotott bennünket, hogy a gyász érzését el tudjuk visel
ni, meg tudunk gyógyulni, tudunk reménykedni to
vábbra is. Igazi vigasztalást azonban csak hit által, az 
örök életben való reménységgel kaphatunk mind
annyian.

A z evangéliumokban is többször olvashatunk olyan 
történetet, ahol a közvetlen hozzátartozó elvesztésé
ről van szó. Minden gyermek tudja, hogy szüleinek 
nagy áldás, igazi öröm, hogy Isten gyermekkel ajándé
kozta meg a családot. A szülők nagyon sokat tesznek 
azért, hogy gyermekeiket biztonságban, róluk gon
doskodva, nevelj ék. Abban is biztos vagyok, hogy na
gyon váraik a világra jöveteleteket, hiszen akarták 
gyermekűket. Ha most olyan dolog történne veletek, 
hogy az életetek veszélybe kerülne, elhihetitek, hogy 
az tragikus helyzet lenne a család számára.

Dyen válságos helyzetbe került egy család a Biblia 
szerint, mégpedig egy zsinagógái elöljáró, egy gazdag 
ember családja. Kisleányuk halálosan megbetegedett.

Jairusnak hívták az édesapát, aki végső kétség- 
beesésében Jézushoz fordult segítségért. Bármilyen 
gazdag, előkelő volt, most, hogy gyermeke haldoklott, 
nem törődött azzal, hogy megalázza-e magát vagy 
sem, nem törődött semmivel, Jézus lábai elé borult, és 
esedezve kérte a segítségét. Mivel hallott Jézusról, 
tudta, hogy megmentheti a kisleányát is. Az egyetlen 
és valóságos segítséget találta meg gyermeke számá
ra. Jézus késedelem nélkül indult, hogy segítsen, de 
mire a házhoz értek volna, már hozták a hírt: a gyer
mek halott! Azt hiszem, Jairus szívét alig elviselhető 
fájdalom járta át a hírre. Jézus azonban mellette volt, 
és biztosan látta az édesapa kétségbeesését. Ezért

mondta az elöljárónak, hogy: „Ne félj, csak higgy!” Mi
vel Jairus őszintén bízott, és hitt Jézus gyógyító, életet 
mentő hatalmában, így teljesen az Úrra bízta magát. 
Senki sem bízott már a kisleány életre keltésében, ta
lán csak Jairus.

Jézus azt tette, amit annyiszor megtett, és megtesz 
ma is, életre kelt, új életet ad mindenkinek, aki benne 
bízik, aki hittel fordul hozzá. A kisleány meggyógyult, 
Jézus megmentette. A család visszakapta gyermekét. 
Jairus lánya visszatért ebbe a földi életbe, de ez nincs 
mindig így, van úgy, meghal egy szeretett hozzátarto
zónk. Van végleges halál, de csak földi értelemben, 
mert csak egy időre válunk el attól, akit szeretünk. Is
ten magához vesz bennünket az örök életbe, ahol új
ra együtt leszünk majd azokkal, akiket itt elvesztet
tünk. Ez a történet biztatás lehet a számunkra. Az Úr 
Jézus ma is biztat bennünket igéje által, hogy benne 
bízzunk, ne féljünk, higgyünk! Őszinte hittel, imád
sággal vigyétek az Úr Jézus elé a fájdalmat, a veszte
séget, amit éreztek, meglátjátok, sokkal könnyebb 
lesz, megvigasztalódtok. Kívánom, hogy így legyen!

Révészné Tóth Erzsébet

A KÜLMISSZIÓ HŐSI MÚLTJA (4)

A Nagy Fehér Doktor: 
Albert Schweitzer

„Egyre világosabbá vált előttem, hogy nincs jogom bol
dog ifjúságomat, egészségemet, munkabírásomat magától 
értődőén elfogadni; kialakult bennem Jézus igéinek megér
tése, hogy nem szabad életünket magunknak megtartani. ”

Az az ember írta ezt, visszatekintve fiatalkorára, aki 
egy ötgyermekes lelkészcsalád tagja volt; szerényen, sok
szor szegénységben éltek, de naponta megtapasztalták Is
ten gondviselő szeretetét.

A tehetséges teológus és zenetudós fiatalon célul tűz
te ki magának, hogy valamiképpen javára lesz az embe
reknek. Orvosi diplomát is szerzett, hogy elmehessen Af
rikába az álomkórban és leprában szenvedők közé.

Mire ezt elérte, több könyve is megjelent, és ismertté 
tette őt Német- és Franciaországban orgonaművészete is.

A segítés szándékát a siker nem feledtette, sőt hang
versenyei és könyveinek bevételét a gaboni Lamba- 
rénében felépítendő kórház céljaira használta fel.

Gabonban akkor már több missziói központ működött 
prédikátorokkal, tanítókkal, de orvos nem volt az egész 
vidéken. Ezért 1913-ban lelkes feketék fogadták hajóju
kat. „Egy fehér gyógyító ember és a felesége!” -  kiáltozták 
üdvözlésképpen.

Kedves fiatalok!

Bár nem kaptunk túl solj visszajelzést Tőletek, 
hogy a mai fiatalok véleménye szerint lehet-e ma fia
talon keresztyénül élni, reméljük, elgondolkodtatott 
ez a cím Titeket.

Ahhoz, hogy Isten gyermekeként, Krisztus tanítvá
nyaként ma „jó” keresztyének legyünk, azaz követni 
tudjuk a szeretet Urát, nekünk is szeretetben kell jár
nunk. Szeretetben járni, a szeretet parancsa szerint 
élni nehéz feladat, mert a szeretet magába foglalja a 
jóságot, alázatot, becsületet, türelmet, szelídséget, 
mértékletességet, állhatatosságot...

A jóságra szükség van

Az ember benső világát három alapérték felé nyit
ja meg. Magába kívánja fogadni őket. Nélkülük nem 
élhet. Szenved az ember, ha szépségszomját nem eny
híti a szép. Szenved, ha igazságéhét nem csillapítja az 
igaz. Abba azonban belehal, ha a jóság nem borul a 
szívére. Harsányi Lajos költő egy versében ezt így 
mondja el.

tyAz ember haldokolt (Gyötörte szörnyű láz). ” -  kez
di a történetet. Orvosért szaladt a szolga. Thrkabarka 
köntösben megjött a gyógyító orvos. Sokszínű gyógy
szerrel, illatos kenőcsökkel próbálta csökkenteni a lá
zat.

„De nem javult. Meghal, nincs benne kétség 
Hiába orvosolta három nap -  a SZÉPSÉG. ”

Új orvosért futottak. Ő késsel nyúlt a beteghez. Vér 
szaga terjedt a házban. De a beteg kínja nem enyhült.

„S már nézték, hogy a halott mezét reája adják 
„Bár három óra hosszat orvosolta -  az IGAZSÁG. ”

Harmadik orvosért futottak. Megérkezett. Senki
hez nem volt hasonló. Nem volt orvossága, sem kése. 
Csak ráborult a betegre, szívét a szívére tette.

„S fölkelt a nagybeteg elmúlt a kórság 
Meggyógyította őt egy perc alatt -  a JÓSÁG. ”

A lelkesedést és örömöt a szorgos munkában is meg 
kellett mutatni. A betegek özönlöttek hozzájuk már ak
kor, amikor még nem volt semmiféle fedett épületük a 
kórház számára. Helyi szokás szerint az egész család elkí
sérte a beteget. Ezeket az egészséges embereket használ
ta fel Schweitzer arra, hogy segítsenek a kórház „kuny- 
hói”-nak felépítésén.

Bizony, hosszú élete folyamán többször is átépítették, 
modernizálták a  kórházat.

Mind több orvos jött segíteni Lambarénébe. Ha valaki 
csak kíváncsiságból látogatott is oda, Schweitzer Albert 
beosztotta őt valamelyik osztályra. Sokat tanultak tőle, 
nemcsak orvosi tapasztalataiból, hanem Jézust követő 
egyszerű, keresztyén magatartásából. 1965-ig, 90 éves ko
ráig élt Lambarénében és dolgozott kedves feketéiért, de 
szava elért a világ nagyjaihoz is, amikor pl. az atomhábo
rú ellen szólalt fel.

A kórház azóta is áll. Szinte folyamatosan dolgoznak 
magyar orvosok is a különböző osztályokon. Ma már sok 
épülete múzeum, de a Jézust követő Nagy Fehér Doktor 
emlékét anélkül sem lehet kitörölni az ott élő feketék szí
véből.

Bencze Imréné

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

Igen, a szépség, az igazság, a jóság nélkülözhetetlen 
értékek az ember részére. Értékek, melyek életévé 
válhatnak. Általuk lesz igaz, szép és jó. Lehetünk 
„szépek” és „igazak” -  ha bensőnket nem hatja át a 
jóság, üresnek érezzük magunkat. Beteg az életünk. 
Ám, ha éppen „rútak” és „igazságban szegények va
gyunk, de szívünkben él a jóság, értékesnek érezzük 
életünket! Aki szép, lehet csak szép. Aki igaz, lehet 
csak igaz. Ám aki jó, az már egy kicsit szép is, és ott 
csírázik lelkében az igazság is.

Hallottad, napjainkban teljed egy kór, melyet így 
hívnak: Társadalmi Beilleszkedési Zavarok. Hol van 
orvos? Mi az orvosság? Orvos a jó ember. Orvosság a 
jóság. Miért? Mert a jóság az az alapérték, mely leg
mélyebben felel meg az emberi természetnek. A jó
ság, lelki egészségünk feltétele. A jóság birtoklásával 
érzi az ember teljesnek az életét.

A  nyugtalan, a szomorú, a bizonytalan, a kétség- 
beesett szívek — talán a Tfe szíved is — nem szép embe
rek után vágynak, nem tudósok igazságától remélnek 
megoldást; emberek kellenek, akik jók. Szíved önkén
telen nyűik a három alapérték felé. Legerősebb kísér
tése a jóságnak van. Egyesülj vele. Nélküle nem él
hetsz. Szükség van a jóságra. És a te jóságodra!

Ki mondája meg, mi a jó?

Hallottad már azt a „benső hangot” a szívedben, 
mely súgja, mondja, kérlel, utasít a tett előtt, hogy 
tedd, vagy ne tedd; a tett közben, hogy jól teszed, vagy 
kár tenned!; a tett után, hogy helyesen tetted, vagy 
nem lett volna szabad megtenned! Ez a benső hang a 
lelkiismeret. A lelkiismeret az emberrel születik, mi
ként a látás vagy a hallás képessége. A szem a színe
ket különbözteti meg, a fényt s az árnyékot/ A hallás 
a tiszta és hamis hangokat ismeri fel. A  lelkiismeret 
érzi, látja, hogy mi a jó vagy mi a rossz!

A lelkiismeretet fejleszteni lehet. Kell, mint a látá
sodat és hallásodat. Ha értelmed tanulással tökélete
síted, okosabb leszel. Ha emlékezetedet tudással gaz
dagítod, tapasztalt leszel. Lelkiismereted képzése ál
tal jó és jobb lehetsz.

Mácz István: 
Kísértés a jóra című könyve alapján

Mert ez a parancsolat, amelyet én ma meg
parancsolok neked, nem megfoghatatlan szá
modra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben 
van, hogy azt kellene mondanod: Ki megy fel a 
mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, 
hogy teljesíthessük? Nem is a tengeren túl van, 
hogy azt kellene mondanod: Kicsoda kel á t a 
tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, 
hogy teljesíthessük? Sőt inkább nagyon közel 
van hozzád az ige, a szádban és a szívedben 
van, teljesítsd hát azt! Lásd, eléd adtam ma az 
életet és a jót, de a halált és a rosszat is.
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Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre 
f  várjuk:

Bp.-Zuglói Lelkészt Hivatal -  
1147 Budapest, Lőcsei út 32.

Rem ényik Sándor em lékezete
Ötvenöt évvel ezelőtt -1941. október 24-én -h a lt meg 

A p r i l y  L a j o s ,  T o m p a  L á s z l ó  m ellettazer- 
délyi költőtriász harmadik tagja: R e m é n y i k  S á n 
dor.

Kolozsvárott 1890. augusztus 30-án született és ott 
járt iskolába. A  gimnáziumot az ősi, Farkas utcai Refor
mátus Kollégiumban végezte. Jogi tanulmányokba kez
dett, amelyet nem fejezett be gyenge egészsége miatt. Jó
módú építész apja vagyoni helyzete megengedte, hogy 
csak a költészettel foglalkozzon. Már 18 éves korában 
verselgetett. Első verseskötete 1918-ban jelent meg Fa - 
g y ö n g y ö k  cím alatt. Költői tanítómestereinek Pető
fit, Aranyt, Vajda Jánost tartotta.

Az első világháború után Erdély román kézre került. 
Sok magyar hagyta el akkor Erdélyt. Ez rendkívül mé
lyen érintette. Ilyen körülmények között született meg 
„ E r e d j ,  ha  t u d s z ’’című verse. Ő kijelentette: 
„Én i t t h o n  m a r a d o k ”„ . L e s z e k  ő r l ő  s z ú  
a z  i d e g e n  f á b a n ”. Ezek a versei Végvári név 
alatt jelentek meg.
' Különösen fájdalmas volt számára, hogy kedves ba
rátja és költőtársa Aprily Lajos is elhagyta Erdélyt, és 
1936-ban a másik írótárs M a k k a i  S á n d o r  is kö
vette, aki Erdély református püspöke volt. 0  „Nem le
het” című cikkében indokolta meg hogy nem lehet ki
sebbségi sorsban élni, írni és dolgozni Erre válaszolt ne
ki Reményik: „ L e h e t ,  m e r t  k e l l ” című írásával.

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot, az iskolát” 
tanította az erdélyieknek, mert ott még magyarul lehetett 
tanítani, prédikálni és megtartani a magyarságukat.

A  hit volt a támasza, amelyet elsősorban J á r  ő s i  
A n d o r  kolozsvári lelkész igehirdetései erősítettek, akit 
,„Az én lelkipásztorom” című versében „én kicsi pa
pom ”-nak nevez. Ténylegesen kis termetű volt az ő  ma
gas termetéhez képest. Hitét legszebben a „Kegyelem” cí
m ű versében fejtette ki.

1921-ben Pásztortűz címmel saját folyóiratot alapí

tott, amelynek ő  is volt a főszerkesztője. Tevékenységéért 
itthon, Magyarországon 1937-ben Baumgarten-díjjal ju 
talmazták, olyanok között, m int K o d o l á n y i  J á 
n o s ,  S z a b ó  L ő r i n c ,  R a d n ó t i  M i k l ó s .  
Kortársai közül olyanok ismerték el, m int B a b i t s ,  
K o s z t o l á n y i ,  J u h á s z  G y u l a ,  T ó t h  Á r 
p á d .  Őket lelki testvéreinek tartotta. A  Baumgarten-dí- 
jat 1941-ben másodszor is megkapta.

1940-ben Erdély északi része és a Székelyföld vissza
térte után az egykori hazafias költőtől elvárták volna, 
hogy ismét dicshimnuszokat zengjen, de nem ez követ
kezett be, ezért rossz hazafinak tartották. Saját maga is 
az ebben az időben írt verseit „Korszerűtlen versek”-nek 
titulálta. Humanista volt. Szembeszegült a fajelmélettel. 
Legnagyobb költőnkről, Petőfiről megírta: ,A z  apja 
szerb, az anyja tót”, ,^4 vé r :  S e m m i ,  A  l é l e k :  
M i n d e n ”.

1941. június 22-én kitört a szovjet-német háború. A  
nyíregyházi Kossuth Gimnázium udvaráról másnap dél
után 17 cserkész indult kerékpáron, hogy hat héten át 
Nyíregyházától Zágonig járja be Erdélyt. 1941. július 
utolsó napjaiban Kolozsvárott a református kollégium
ban szálltunk meg. Ennek szomszédja az ősi Farkas ut
cai református templom. A  gyülekezet akkori lelkészét, 
L á s z l ó  D e z s ő t  kerestem fel, de ő  nem volt otthon. 
Felesége elmondta, hogy ők is járják Erdély útjait és 
gyűjtik a népdalokat. A z ő  nagybátyja az a 
V i d o v s z k y  K á l m á n  evangélikus lelkész, aki a 
protestáns cserkészek imakönyvét írta. ő  irányított 
Járosi Andorhoz, aki szeretettelfogadott és vacsorára hí
vott meg. Feleségével hármasban vacsoráztunk és ő  a 
nyíregyházi dolgokról érdeklődött. Én tőle azt kértem, 
hogy tegye lehetővé találkozásomat Reményik Sándor
ral. Sajnálattal közölte, hogy Reményik nagybetegen fek
szik és nem kereshetem fel őt.

Három hónap múlva meghalt. T u r ó c z y  Z o l t á n  
püspökünk végezte a temetési szertartást. M i akkor Nyír

egyházán Fehér Gábor író-tanárért aggódtunk, aki fron
ton szerzett betegségében 1941. december 1-jén meghalt. 
Húgomnak osztályfőnöke volt, nekem osztálytársam ap
ja. Felesége vette át a Geduty Leánygimnázium önkép
zőkörének vezetését. 1942-ben az önképzőkör Reményik 
Sándor nevét vette fel.

1944. november 1-jén a soproni temetőben jártam. A k 
kor még nem tudtam, hogy másnap Nyíregyházán a férfi
ak fogságba kerülnek és keletről csak kevesen térnek majd 
haza, köztük tanáraink és osztálytársaink. Évek múlva 
Kolozsváron járva tudtam meg hogy hasonló sorsra ju 
tottak szinte azonos időben a kolozsvári férfiak is, köztük 
Járosi Andor. Ő sem tért haza. Azóta minden ősszel októ
ber végén, november elején sokszor gondolok az egykori 
nyíregyházi és kolozsvári ismerősökre és tragédiájukra.

Dr. Reményi Mihály

,A  magyar művészek táborában előkelő he
lyet kivívott temesvári képzőművészek nem 
csupán lakóhelyi illetőségük okán állítanak 
ki közösen, hanem együttes fellépésük sajá
tos üzenetet hordoz... ”

(Tőkés László)

A  Vármegye Galéria rövid idő alatt a belváros ked
velt, meghitt találkozóhelye lett a művészet barátai
nak. A  Temesvári Tárlat sokadik bemutatója az Er
dély Művészetéért Alapítványnak. Kiállításai egy
aránt helyt adnak a múlt nagyjainak és Erdély ma élő 
és alkotó korosztályainak. A  most bemutatkozó tíz te
mesvári művész először szerepel közös tárlaton.

„Rendkívül beszédesnek tartom, hogy az Erdély Mű
vészetéért Alapítvány ennek a rendhagyó tárlatnak a 
megszervezésével Tfemesvár művészetét akarja felmu
tatni a magyar kultúrában, és a városnak egy másfajta, 
hiteles „üzenetét” kívánja tolmácsolni a nagyvilág felé.

Ez a nemes szándék és vállalkozás már önmagában is 
igen fontos üzenete a kortárs művészek tárlatának... 
Az egymás mellé sorakoztatott festmények, grafikák, 
szobrok, kerámiák és textíliák képi-alaki látványának 
olvasatából -  igenis -  kifejthető ez a bizonyos „temes
vári üzenet” -  hangzott Tőkés László megnyitója.

Temesvár az utóbbi három-négy évtized alatt a ro
mániai képző- és iparművészet egyik legjelentősebb, 
legkorszerűbb fellegvára lett. 1989 decembere új sza
kaszt nyitott a Bánság fővárosának képzőművészeti 
életében is. Jelenleg több mint száz, főiskolát végzett 
képzőművész él és alkot Temesváron. Mintegy tíz szá
zalékuk magyar nemzetiségű, közülük tíz művész al
kotásai láthatók november 30-ig a Vármegye Galériá
ban (V, Vármegye u. 11.). A kiállító művészek Jecza 
Biró Klára, Zimány Vitályos Magda textilművész, Jecza 
Péter, Kelemen István, Szakáts Béla, Ungor Csaba, Var
ga Luigi István szobrász, Kazinczy Gábor grafikus, 
Molnár Zoltán, Tasi József István festőművész. Műve
ik a Budapesti Őszi Fesztivál rendezvényeként kerül
tek bemutatásra.

A nagy érdeklődés, amely a Vármegye Galéria ki- 
áüításait kíséri, bizonyítja, hogy ezek a tárlatok sokkal 
többet jelentenek a művek bemutatásánál. Kapcsola
tot teremtenek, erősítenek s a gyönyörködtetés mel- 
l®tt — ismeretterjesztők! Tájakat keltenek életre a né
zők szemében, arcokat, történéseket idéznek fel. Van
nak, akik magukban, némán Reményik Sándor sorait 
idézik:

Ehhez a röghöz, ehhez a sziklához 
Van közünk Égen-földön semmi máshoz!

Mert ezek a válogatott kiállítások -  mint most a Te
mesvári Tárlat elgondolkoztató, örömet okozó és 
szépségét elénk táró képei, szobrai, textfliái beszél- 
nek, valamire felhívják a figyelmet, mint a meghívón 
látható festmény: az élő fa levelein egymásba kapasz
kodó három levél -  vagy talán szív. Üzenetet hordoz
nak.

Schelken Pálma

Temesvári Tárlat a Vármegye 
Galériában



„ U r a m !  E n g e d d , h o g y  t á r s a i d  
l e g y ü n k  a z  a l k o t á s b a n ,  m e g é r t 
s ü k  é s  m e g s z é p í t s ü k  a  T e  k e z e d  
m u n k á j á t ,  h o g y  e z  a  m i  f ö l 
d ü n k  b i z t o s  o t t h o n a  l e h e s s e n  
b o l d o g s á g n a k , b é k e s s é g n e k ."

Szent-Györgyi Albert

Az aszódi fennsík területén, 
közvetlenül az evangélikus temp
lom szomszédságában kezdődött 
meg az Evangélikus Egyház legna-

Evangélikus iskola épül
igényeket, és csak az iskolaépület- 
!?, V0lt e*e8endő a rendelkezésre 
álló összeg. A tornaterem építése 
csupán remény maradt, a külső 
kertépítési munkákra pedig majd -  
remélhetőleg a gyerekek és szülők 
segítségével -  kerül sor.

Az épülő iskola 4 és 6 osztályos 
gimnázium lesz, amelyben tizen
két, illetve 14 éves koruktól tanul
hatnak a gyerekek az érettségiig.

Az izrael-misszió mai kérdései
Riport Rolf Heitmannal

Evangélikus Élet 1996. november 3.

R o l f  H e i t m a n n ,  a Norvég Izrael-misszió megbízott titkára, nemrégi
ben hazánkban járt, és többek között ellátogatott az Evangélikus Rádió
misszió nagytarcsai stúdiójába. A  vele készített interjút, mely a Rádiómisszió 
november 9-i Misszió Híradójában hangzik el, az alábbiakban közöljük 
Mint köztudott, ennek a missziói szervezetnek akkor főtitkára, Terray  
L á s z l ó  indították el 1963 őszén a magyar nyelvű rádiómissziós adáso
kat... Először ezekre, a múltba nyúló gyökerekre kérdeztünk rá.

gyobb beruházása: egy 350-400 
diákot befogadó 14 tantermes 
gimnázium építése. Az egyház -  
tekintettel a város oktatási felada
taira -  elfogadta az általa vissza
igényelt iskola helyett a kártalaní
tást, egy megfelelő méretű építési 
telket, melyhez a kormány 575 
millió Ft kártalanítási összeget ha
tározott meg.

Ebből az összegből kellett volna 
megvalósítani az iskola teljes beru
házását, tornateremmel, kerttel,

sportpályákkal és egyéb melléklé
tesítményekkel együtt, azonban a 
kártalanítási összegből csak 195 
millió Ft érkezett meg 1995. no
vember végén, a többit két részlet
ben kapja meg az egyház 1996-ban 
és 1997 novemberében. Erezhető, 
hogy az 1993-ban kilátásba helye
zett összeg ilyen ütemű folyósítása 
az inflációs hatások miatt nem 
elégséges a teljes objektum meg
valósításához. Pedig a tervezés 
még 1994-ben megkezdődött, és a 
kivitelezők versenyeztetése na
gyon szigorú szabályok szerint idő
ben megtörtént. A  legalacsonyabb 
ajánlatot adó vállalkozó -  aki 
egyébként megfelelő referenciák
kal is rendelkezett -  nyerte el a 
munkát, de így is meg kellett nyir
bálni a terveket, csökkenteni az

A tanítás 1997 szeptemberében 
kezdődik, tehát eddig kell befejez
ni a beruházás első ütemét, az is
kolaépületet. A további munkákat 
az anyagi lehetőségek fogják meg
határozni.

Mint minden közös feladatnak, 
e beruházásnak a sikere a résztve
vők együttműködésén is múlik. Ta
lán érdekli a Tisztelt Olvasót is, 
hogy kik ezek a résztvevők. Az 
építtető a Magyarországi Evangé
likus Egyház, az iskola üzemelte

tője, használója és tulajdonosa az 
aszódi Petőfi Sándor Gimnázium 
lesz. Detre János esperes az aszódi 
gyülekezet lelkésze és Roncz Béla 
a jelenleg is működő gimnázium 
igazgatója, valamint az iskola 
munkatársai rendkívüli energiával 
és lelkesedéssel vettek részt az elő
készítésben. Ma is több olyan do
logban közreműködnek, ami elő
reviszi a megvalósítást.

A  terveket az AXIS Építésziro
da Kft. készítette. A  vezető építész 
tervező Nagy Tamás, aki evangéli
kus lévén, nagyon kedvező feltéte
lekkel vállalta el a tervezési mun
kákat. Nagy Thmás tervezte a bala- 
tonboglári, a sopronnémeti és a 
dunaújvárosi evangélikus templo
mot, Budapesten pedig a Régi 
Fóti úton lévő evangélikus paróki-

Aszódon
át is. (Nevéhez fűződik több repre
zentatív középület és lakóház ter
vezése.) A most épülő iskola meg
jelenése is tükrözi a tervező mes
terségbeli tudását, elhivatottságát 
és vallásosságát. Az épület szépen 
ívelt formái harmonikusan belesi
mulnak majd a környezetbe, vi
gyázva, nehogy a hatalmas épület 
elnyomja az aszódi fennsík szépsé
gét és az evangélikus templom ki
emelkedő alakját. Az épület ter
mészetes anyagai, a fa és a burko
lótégla jellemzik a tervező stílusát.

Az evangélikus egyház nevében 
az ÉGSZI Senior Kft. jár el, aki 
mint lebonyolító, tanácsadó szer
vezi és irányítja a beruházást. 
Egyik legfontosabb feladata a be
fektetés védelme és annak elérése, 
hogy minél magasabb értéket kap
jon az építtető a pénzéért. Az 
ÉGSZI Senior Kft. szakértelme és 
nagy gyakorlata mellett jó referen
ciáival nyerte el az egyház bizal
mát. (Egyébként e sorok írója a 
szervező cég munkatársa és a be
ruházás felelőse szintén evangéli
kus vallású, ezáltal elkötelezett az 
egyház iránt.)

Szoros versenyben, nyilvános 
versenytárgyaláson nyerte el a 
munkát a kivitelező fővállalkozó, a 
kecskeméti székhelyű DUTI 
SCHOLA Kft. A verseny során 25 
vetélytársát kellett legyőznie. A 
döntés nagyon nehéz volt, mivel 
több ismert cég versenyzett a mun
káért. Végül az alacsony, de egy
ben reálisnak mondható árával és 
az egyházi területen is felsorakoz
tatott jó referenciamunkáival 
nyerte el az építés lebonyolítását.

Május végén kezdődött az épí
tés, és októberig az építési munka 
mintegy 25%-a készült el. Decem
berig tető alá kerül az egész épü
let, így télen a fedél alatt biztonsá
gosan folyhatnak az építőmesteri 
és szakipari munkák.

Ez a beruházás, amely országos 
méretekben is jelentős, Aszód vá
ros vezetésénél is segítőtársakra 
talált. A Polgármesteri Hivatalnál 
minden kérdésben’ gyors1,"’haté'-' 
kony és szakszerű intézkedést ta
pasztaltunk, ami elősegíti a teljesí
tést.

A  jövőben reménykedő mai em
bereknek különösen nagy öröm, 
ha gyerekeik, unokáik olyan kör
nyezetben tanulhatnak, ami az ok
tatási követelményeken túl vallási 
érzelmeiknek, nevelési szándéka
iknak és hitüknek is megfelel. A 
most épülő iskola nemcsak a 
Galga-völgyi evangélikus gyerme
keket gyűjti majd össze, hanem az 
ország bármely részén élő evangé
likus vagy más felekezethez tarto
zó gyermek is pályázhat a felvétel
re.

Reményünk, hogy majdan a tor
naterem megépítésével országos 
rendezvények színhelye, az iskola 
jó hírével pedig egyházunk büsz
kesége lesz az Aszódi Petőfi Sán
dor Évangélikus Gimnázium.

Baloghné Goy Krisztina

-Nagyon szoros kapcsolatunk 
van Magyarországgal, egyrészt a 
rádiómisszió területén végzett kö
zös szolgálatunk miatt, másrészt 
korábban Magyarországon misz- 
szionáriusaink is működtek a zsi
dóság között Budapesten.

-M ilyen lehetőségeket lát ennek 
a munkának az újraszervezésére?

-  Ma is célunk, hogy megosszuk 
az evangélium kincsét a zsidó nép
pel, hogy ők is meglássák Jézusban 
a Messiást. Szeretnénk bátorítani 
a magyar keresztyéneket, hogy ak
tívan tegyenek bizonyságot Jézus
ról a zsidók között. Mi lehetősége
inkhez mérten szeretnénk támo
gatni ezt a munkát, de ugyanakkor 
komolyan kell vennünk, hogy ma
gyar testvéreinknek kell kialakíta
niuk ennek a szolgálatnak a mai

A világ egyik legrégebbi „nem hiva
tásos” egyetemi zenekara, a Műegyete
mi Zenekar jubilál. Fennállása óta 
több száz koncertet adott itthon és kül
földön is. A zenekar nemcsak a mérnö
köknek, de hivatásos zenészeknek is jó 
iskolája volt. Országos hírű, sőt világhí
rű művészek szerepeltek velük együtt, 
mint Kenessey Jenő operaházi kar
nagy, Gyurkovics Mária, Melis György 
operaénekesek és mások.

Évtizedekkel a II. vatikáni zsinat, 
vagy az ökumenikus mozgalom gon
dolatának kiszélesedése előtt itt már 
együtt muzsikáltak katolikusok, refor-

kereteit. Mi támogatjuk ezt a mun
kát jeruzsálemi tanulmányi köz
pontunkon keresztül, eddigi ta
pasztalatainkkal, szakirodalommal 
és mindazzal, ami ezen a területen 
rendelkezésünkre áll.

-  Milyen egyházi, gyülekezeti hát
térrel m űködik a Norvég Izrael- 
misszió, melynek mai hivatalos ne
ve: „Egyházi szolgálat Izrael felé”?

-  Egyházon belüli szabad szer
vezet vagyunk, akik nagyon szoro
san együttműködünk a gyülekeze
tekkel. Mintegy 20 ezer támoga
tónk van Norvégiában. Legfőbb 
szolgálati területünk Izraelben 
van, ahol két, helyi, úgynevezett 
„messiáshívő” gyülekezetei támo
gatunk. Haifában fenntartunk egy 
szeretetotthont idős messiáshívő 
zsidóknak, és van saját tanulmányi

mátusok, evangélikusok és’zsidók, sőt 
ateisták is, anélkül, hogy a másság 
őket zavarta volna. Elgondolkoztató, 
hogy a legerősebb vallásellenes pro
paganda időszakában volt rá eset, 
hogy az ateista ideológián nevelkedő 
egyetemisták zenekara a Deák téri 
evangélikus templomban a Luthe- 
ránia zenékaraként adta elő a nagyhí
rű énekkarral Bach: Karácsonyi ora
tóriumát, a H-moll misét vagy a pas
siókat, a világ zeneirodalmának e 
nagy zenei felkészültséget igénylő 
gyöngyszemeit.

Adám Sándor

központunk is a gyülekezetekből 
és máshonnan érkezőknek. Napja
inkban mintegy 56 zsidó származá
sú keresztyén vagy más szóval 
messiáshívő csoport él Izraelben. 
Ezek nagyon gyorsan növekednek 
az utóbbi években. Sok az új be
vándorló Izraelben, különösen is a 
korábbi Szovjetunió területéről, és 
sokan közülük Jézus-hívők. Az 
utóbbi években jelentős növeke
dést láthattunk az izraeli gyüleke
zetekben. Például az utóbbi évben 
hatan keresztelkedtek meg a haifai 
evangélikus, messiáshívő gyüleke
zetben.

-  Hogyan látja a jövőt?
-Rem élem , hogy megoszthat

juk a magyar keresztyénekkel az 
Izrael üdvözülésére vonatkozó lá
tásunkat is. Pál apostol erősen 
hangsúlyozza, hogy a zsidó nép az 
ő népe, melyet szívén hordoz, kö
nyörög érte. Szeretnénk erősíteni 
ezt az Izraelre vonatkozó biblikus 
hatást, és úgy hisszük, hogy olyan 
korban élünk, amikor Isten hívja 
az ő népét, és számos zsidó nyitott 
az evangélium felé. Váijuk azt a 
napot, amikor egész Izrael üdvö- 
zülni fog...

G.P.

BEMUTATKOZOTT 
BUDAPESTEN  

A BORNEM ISZA PÉTER  
TÁRSASÁG

A Bécsben működő irodalmi 
társaság, alapítója, Szépfalusi Ist
ván vezetésével Budapesten, a Ma
gyar írószövetség Klubjában mu
tatkozott be. Pomogáts Béla, az író- 
szövetség elnöke megnyitójában 
méltatta a Bornemisza Társaság 

“közel ■ négy ‘ évtizedes munkájút; 
mely a magyar irodalomnak tpeg- 
jélériítőjé és bástyája volt azokban 
az időkben, amikor kevesen juthat
tak el nyugatra az itthoniak közül.

Az est keretében versben és 
prózában, pantomimban és ki
adott könyveiken keresztül mutat
ták be azt a gazdag irodalmi ter
mést, mely ezekben az évtizedek
ben a nyugati magyar irodalmat 
gazdagította. Az írók és műfordí
tók között láthattuk Czjekné 
Toldalagi Évát, Szépfalusiné Wan
ner Mártát, Vándor Györgyit, az 
előadók között Radios Évát, Antal 
Ágnest és Imrét (Streifing), Dézsi- 
Szente Zsuzsát és Imrét (Steinab- 
rückl), Zoltán Katalint és Attilát 
(Streifing).

Az est hozzájárult ahhoz, hogy 
itthon is ismertté legyen az a misz- 
szió, melyet magyar, erdélyi, kár
pátaljai szerzők végeztek Szépfa
lusi István összefogásában.

T.

Hangverseny a Sarepta Egészségügyi 
Gyermekotthonban

A Budai -  Sarepta -  Szeretetotthont a hannoveri M usikschule küldöttség láto
gatta meg. B em dt WoUer karnagy vezetésével jöttek el, hogy a testi és szellemi fo
gyatékos gyermekeknek üdítő muzsikával szolgáljanak. Az iskola Kammer- 
orchester-e klasszikus muzsikával le tudta kötni a gyermekek figyelmét, sőt egye
sek közülük átvették -  vezényelték -  a darabok ritmusát Ezt mutatja be képünk 
is.

SZÁZÉVES A MŰEGYETEMI ZENEKAR

Lemondások, küzdelmek, reményekSzinte hihetetlen, hogy októberben immár a Zsinat 
huszonharmadik ülésszakára került sor. Az 1991. 

júniusi induláskor talán senki sem gondolt arra, hogy 
a törvény által megszabott lehetséges határig, hat évig 
kell ülésezzen a Zsinat ahhoz, hogy törvényhozó fel
adatának eleget tudjon tenni. Nem lebecsülhető a 
Zsinat eddigi teljesítménye. Megújult a törvénykönyv, 
15 teljes törvény került eddig elfogadásra, többet, így 
például az oktatási-nevelési intézményekkel foglalko
zót már módosítani is kellett. Erre éppen a legutóbbi 
ülésszakon került sor, akárcsak a műemlékekkel, egyr 
házi gyűjteményekkel kapcsolatos törvény kiegészíté
sére. Mindez azok álláspontját erősíti meg, akik úgy 
vélik -  és ezt a vélekedést a Zsinat magáévá is tette az 
új zsinati törvényben - ,  hogy mindig kell legyen vá
lasztott Zsinat, 6 évre érvényes mandátummal. Nem 
kell folyamatosan ülésezzen, de összehívható kell le
gyen, ha törvénymódosítások szükségesek.

Bármennyire elvben mindenki egyetért azzal, hogy 
a strukturális kérdések nem elsődlegesek, nincsen ab
ban semmi meglepő, hogy kezdettől fogva az egyház 
szervezetének a megújítása, vagy változatlanul hagyá
sa körül alakultak ki a legmarkánsabb nézetkülönbsé
gek. Az ellentmondások a máig sem csituló kritikai 
hangokat is jellemzik. Az egyik álláspont még mindig 
felrója, hogy késve került sor — „csak’ 1991-ben — a 
Zsinat összehívására. A  másik -  egyébként ugyanab
ból az egyházi csoportból származó — bírálat viszont 
nem tartja eléggé előkészítettnek a Zsinat munkáját, 
arra hivatkozik, hogy az 1934-37-es Zsinatot évtize
des előkészítés alapozta meg.

Az is érthető, hogy a szervezettel kapcsolatos viták 
az egyházkerületeknél sűrűsödnek. Egyetértés volt 
abban, hogy a gyülekezetek önállóságát és az egyház- 
megyék hatáskörét növelni kell, alulról építkezve. Az

országos egyház irányító és szolgáltató szerepe egya
ránt megnőtt. A kerületi szint bizonytalanodott el, lé
nyegében a püspök személye határozta meg. Részlet- 
kérdés, de jellemző, hogy a kerület kiürülésének a fo
lyamata a mindenkori vezető püspök kerületében 
volt egyértelműbb, feltehetőleg azért, mert a püspök 
tevékenységében erőteljesebbé vált az országos elnö
ki szerep, míg a másik püspök a kerületre koncent
rált.

Az októberi ülésszak nagy kérdése volt: képes 
lesz-e a Zsinat feldolgozni a júniusi sokkot, a kerüle
tek száma körül kialakult patthelyzetet. Ismeretes, 
hogy -  a néhány tartózkodás miatt is -  sem a jelenle
gi két kerületes, sem a három kerületes modell nem 
kapott egyszerű többséget sem. így végleg illuzórikus
sá vált, hogy az egyházkerületekről intézkedő törvény 
kétharmados többséget kapjon.

A reményvesztés több zsinati tag lemondásához ve
zetett. Ezt természetesen el kell fogadni, de -  elte
kintve igen ritka, objektív indokoltságé esetektől -  
nem lehet vele egyetérteni. Demokratikus közegben a 
tiltakozásnak ez a módja nem szerencsés, kissé anak
ronisztikus is. Ráadásul gyengíti -  megfosztva szava
zatától -  azt a tábort, ahová tartozik. A zsinati tiszt
ségről lemondás ilyen helyzetekben érthető, a tagsá
got azonban már csak azok miatt is vállalni kell, akik 
küldték az illető zsinati képviselőt.

Némi reményre az októberi ülésszak előtt csak az 
adott okot, hogy júniusban, a patthelyzetben, megle
pően nagy, nyolcvanszázalékos többség foglalt úgy ál
lást, hogy a kétkerületes modellt sem tartja megfele
lőnek, tehát a három kerület elutasítása nem a jelen

helyzet konzerválását célozta. Ez adott esélyt annak a 
javaslatnak, amelyet Smidéliusz Zoltán esperes és 
Gáncs Péter lelkész terjesztettek elő az egyházszerve
zet olyan újragondolására, amelyben a feladatok há
rom egyházkormányzati szinten -  gyülekezet, egyház
megye, országos szint -  valósulnak meg, a konfliktu
sokat előidéző egyházkerületi szint feladatai megosz
lanak a maradó igazgatási szintek között. Nem vitás 
ugyanis, hogy a Zsinat munkája kezdetén, amikor a 
négy szint megmaradására szavazott, még nem ren
delkezhetett olyan tájékozottsággal, mint most, a be
fejező szakaszban.

A júniusi zsinati ülésszak látott annyi fantáziát a 
Smidéliusz-Gáncs-javaslatban, hogy egyetértett az
zal, a 3. sz. Bizottság vizsgálja meg, és ha lehetséges, 
készítsen konkrét előterjesztést a Zsinat részére.

Ugyanakkor igencsak megszívlelendőnek látszott 
Koczor Miklós zsinati gazda többször elhangzott fi
gyelmeztetése. Ő úgy vélte, hogy a Zsinat sikeres be
fejezését veszélyezteti, ha a befejező szakaszban me
rőben új elképzelés kerül előtérbe a szervezettel kap
csolatban.

A Zsinat négy ülést szánt a 3. számú bizottság elő
terjesztésére, amelyik 10 tézisszerű pontban foglalta 
össze, mit jelentene az új elképzelés. Lényegében az 
eddigi érzékeny kérdéseket végiggondolva, egy 
kompromisszumos javaslatot dolgoztak ki. Ennek leg
fontosabb elemei: megszűnne az egyházkerület mint 
igazgatási, egyházkormányzati szint, egyszerűbbé és 
olcsóbbá válna így az adminisztráció. Elesne az a ki
fogás, hogy a több kerület drágább. Nem lenne több 
kerület, de több püspöke -  legalább három -  lenne az

egyháznak, akikhez az egyházmegyék meghatározott 
csoportjai tartoznának a pásztorolást tekintve. Az egy 
püspökhöz tartozó egyházmegyéket nevezhetnék ré
giónak, területnek. A püspökök és a felügyelők testü
leté, mint egyházi elnökség, országos szinten látná el 
az egyházkormányzási, munkaág-felügyeleti, igazga
tási teendőket. Az elképzelés szerint akár valamennyi 
püspöki székhely lehetne a fővárosban, de lehetne 
másutt is, akár változhatna is a megválasztott püspök 
javaslata szerint.

A Zsinat a többórás, igen színvonalas vitát követő
en, talán a javaslatot kidolgozók számára is meglepő 
arányban tett hitet a változás melletti elkötelezettsé
géről. A jelenlévő 57 zsinati képviselő közül 38-an 
szavaztak a javaslat mellett, 14-en ellene, 5-en tartóz
kodtak. A kétharmados többség imponáló, de termé
szetesen csak a szándékot jelzi. Most már minden at
tól függ, sikerül-e a januári ülésig az elfogadott tézi
sek alapján megfelelő törvényt előterjeszteni. Opti
mális esetben a január-februári ülésszakokon elfoga
dásra kerülhet az egyház szervezetét meghatározó 
törvény, illetve elvégezhetők a még nem teljesített fel
adatok (hitoktatásról, konfirmációról intézkedő cik
kelyek). A Zsinat bölcsességére van bízva, hogyan, 
milyen ütemben javasolja bevezetni az új törvényeket. 
Ebben is jelentős a mozgástér, hogy mindezek jó 
rendben, az egyház épülését szolgálva menjenek vég
be. Február és június között elvégezhető a törvények 
végső simítása, összehangolása, Hogy a júniusi záró- 
ülésszak ünnepélyesen elfogadhassa a Magyarországi 
Evangélikus Égyház új törvénykönyvét. Szép lenne, 
ha ezen a záróaktuson a korábban lemondott zsinati 
képviselők is jó lelkiismerettel részt tudnának venni. 
A  reménység él.

Frenkl Róbert



^--------NAPRÓL
Nálad van a bocsánat, azért félnek téged. Zsolt 

I 130,4.
VASÁRNAP Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a vi- 

I lág világossága, aki engem követ, nem jár sötétség- 
I ben, hanem övé lesz az élet világossága. Jn 8,12 (Mt

18,21-35; Fii 1,3^11; Zsolt 143,1-11). Egy kislány I panaszolta, hogy fél a sötétben. Nemcsak ő fél, na- 
I gyón sokan élnek félelemben. Igénk arról beszél,
I hogy a hitetlen ember lelkiismerete retteg a bűn éj- I szakájában, ahol annyi fény azért dereng, hogy Isten 
I nem késlekedik az ítélettel. A külső sötétségtől való I leírhatatlan félelmet csak az evangélium belső vilá- 
I gítása tudja feloldani a kereszt fényében.

1 HÉTFŐ Ha a külső emberünk megromlik is, a belső 
I emberünk mégis megújul napról napra. 2Kor 4,16 
I (Mt 7,1-5; 2Kor 8,16-24). Hiába van valakinek jó 
I egészsége. Ha elfogy a békessége, rámegy az egészsé- I ge. A bűn terhe és szorongatása megrontja a lelki éle- 
I tét. Jézus ma bátorságot akar adni, hogy ne a 
I könnyebbik, sokak által járt úton menjünk tovább, ha- 
I nem azon, amelyiken ő járt, amely az üdvösségre visz.

KEDD Tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak.
IKrón 29,9 (Ezsd 9,5-9 és 13-15; 2Kor 9,1-5). Má- I ria Teréziának a nemesek egykoron életüket és vé- 

I rüket ajánlották fel. Záradékként megjegyezve: de 
I zabot, azt nem! Dávid király, úgy, mint a nép válasz- 
I tott elöljárója, példát adott a templomra való ada- 
I kozásban és a nép követte a példáját. Ma templom- 
I építőként megtapasztalom: Se király, se zab, se élet.
I Az Úr mégis építi házát és a lelki otthont a gyüleke- 
I zetnek. Az ő népéhez tartozókat arról is fel lehet is- 
■ merni, hogy hozzák a verejtékes, önkéntes munká- 
I jukat és erre a célra szánt pénzecskéjüket. -  Való- 
I ban, a szegények mindig velünk vannak.

SZERDA Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
2Móz 20,16 (lSám 26,5-25; 2Kor 9,6-15). Milyen 

I nagy lesz a meglepetésünk, ha Krisztus ítélőszéke

' EsVu ngélikii ' Élet 1996. november 3.
I

előtt újra kell hallanunk azokat a beszélgetéseket, 
amelyekbe felelőtlenül és szeretetlenül kapcsolód
tunk be, valakinek a kárára, vagy épp egy gyülekezet 
kárára. Az újabb időkben nem gyakorolt magángyó
nások és testvéri bocsánatkérések hiánya mennyire 
fogja megnövelni az ítélőszék előtti meglepetésün
ket?
CSÜTÖRTÖK Megáld bennünket az Isten, féljétek 

őt mindenütt a földön. Zsolt 67,8 (ÍJán 3,19-24; 
2Kor 10,1-11). Keressük akaratát akkor is, ha épp 
csak egy jót beszélgetünk. Isten már akkor megál
dott mindnyájunkat, amikor hagyta, hogy az ő Fia 
értünk szenvedjen a kereszten. Az istenfélelem arra 
vigyáz, hogy a Krisztusban kapott áldások teljessé
gét, azaz magát a kegyelmet el ne veszítsük.

PÉNTEK Jézus ezt mondta Péternek: Könyörögtem 
érted, hogy el ne fogyatkozzon a hited. Lk 22,32 
(Róm 7,14-25a; 2Kor 10,12-18). Az Úristen megen
gedi, hogy a krisztuskövetés útján a kísértő csapdá
kat állítson. Jézus előre látta a csapdába esett Pétert 
és imádkozott érte. Péter ezért később erőssége lett 
az evangélium teijesztésének és erősítette az öröm
hír vivőit. Mi együtt imádkozunk Jézussal? Könyö
rögjünk az ő nevében gyülekezetünk csapdába esett 
Péteréiért, hogy nyerjenek szabadítást és legyenek 
erősségei a gyülekezetnek.

SZOMBAT A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert 
nem a bűn, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. 
Róm 6,14 (ÍJán 2,7-17; 2Kor 11,1-6). Ádám fiai
ként, génjeinken keresztül örököljük a hajlamot a 
hűtlenségre. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy ezek
nek az örökölt hajlamainknak mennyire ki vagyunk 
szolgáltatva. Tudom, hogy az a könnyebbik út, ha a 
testvéremmel szemben vagyok tárgyilagos. Önma
gámmal szemben csak akkor lehetek tárgyilagos, ha 
Krisztus bennem van és túlárad bennem az ő bűnbo
csátó szeretete.

N em  tú lz á s?
E f 4 ,1 -2

Boncsérné Pecsenya Anna

D

...AM IT KÉRTEK -  MEGKAPJÁTOK, DE  
TUDJATOK M EGBOCSÁTANI...

Mikor először olvassa -  megüt
közik az ember: nem túlzás ez? 
Tényleg olyan az ember, hogy a 
másik csak „elviselheti”, a Károli 
fordítás szerint „elszenvedheti”?

Egy másik kérdés lehet: ha így 
van, akkor miért kell elszenvedni 
egymást (pl. a házasságban). Nem 
jobb elvárni, külön költözni -  mint 
tovább szenvedni egymás mel
lett?...

Most is mint mindig, a Bibliá
nak van igaza. A Biblia az élet 
könyve, tehát a realitások könyve. 
Nincs az a film, regény vagy tudo
mányos értekezés, amely olyan 
reálisan tudná bemutatni az em
bert, mint a Biblia. így igaz az is, 
hogy egyik ember a másiknak bi
zony sokszor, sőt igen gyakran, ép
pen szenvedést jelent.

Várva várt esemény és csodála
tos öröm az újszülött érkezése a 
családba, de nem jár-e vele együtt 
éjjeli felkelés, virrasztás, a sírás el
viselése. Egy darabig bizony vége 
az átaludt éjszakáknak! Aztán a 
házastársak! Nem kell-e elszen
vedni a házasságban azt, hogy ő

más. Alkalmazkodni, lemondani, 
hozzá igazodni a másikhoz, miköz
ben a férj, illetve feleség alapjában 
véve született egoista. Aki nem 
vállalja a másik elviselését, elszen
vedését, az úgy megy a házasságba, 
hogy szinte törvényszerű a válás. 
Aki csak a „kellemeset” vállalja, az 
hamarosan torkig lesz a házasság
gal. „Elszenvedvén egymást”, te
hát szülő a gyermeket, vagy gyer
mek az öreg szülőt. Szenvedés már 
az is, hogy öreg. Talán nem beteg, 
nincs különösebb rossz szokása, de 
öreg. „Elszenvedvén” -vagyjöjjön 
a szociális otthon?

Jézus is felsóhajtott egyszer: 
meddig szenvedlek még titeket? 
És ez nem áll ellentétben a szere
tettel- Jézus vállalta, hogy el
szenved minket. Bizony, jó lenne 
ezt naponta megköszönni, hogy 
ma is elszenvedett Ő engem. Meg- 
teszed-e ezt naponta esti imádban?

Valaki nagyon jól mondta: 
„megváltoztatni nem lehet, szeret
ni kell az embereket”.

Csupa „kellemes” ember vegyen 
körül? Nos ez nem megy. Gyüleke

zet, család, munkahely: mindenütt 
nélkülözhetetlen,, hogy elszenved
jük egymást. De van igénknek egy 
különösen mély üzenete gyüleke
zeteink számára. Mert az eddigi
ekből egyenesen következik: gyü
lekezetben lenni sem lehet más
képp, mint szeretetben élni, együtt 
hallgatni az igét stb., de olykor el
viselni, sőt elszenvedni egymást. 
Vonatkozik ez elsősorban azokra, 
akik egy gyülekezetben szolgál
nak: lelkész, kántor, egyházfi, 
gondnok, presbiter, énekkar. Ve
gyük észre, hogy' a kísértír éppen 
ezeket tudja, és akaija egymás el
len ingerelni.

A  Biblia nem kozmetikázza a 
dolgot. Lelkésznek, kántornak, a 
templompadban mellettem ülőnek 
stb. lehet olyan vonása, amely va
lakit taszít, ingerel. Igénk arra int, 
hogy viseljük el egymást. Sajnos, 
nagyon hamar kimondjuk: „Be 
nem teszem többé a lábam...”

Elszenvedvén egymást? Nem 
túlzás ez? Úgy látjuk, hogy nem, 
hanem a keresztyén élet, Jézus kö
vetésének velejárója. Hiszen én is 
abból élek, hogy Isten naponta el
hordoz, elvisel, elszenved engem. 
Ez legyen a kiinduló pont.

Gáncs Aladár

Mk 11,24-26

Amit Jézus mond, az megtörté- 
> nik! A fügefa gyökerestül elszá- 
l radt. Amikor Péter ezt meglátta, 
I és szóvá tette, a Mester megje- 
I gyezte: „Higgyetek Istenben!” A  hit 
I szavára a hegyek is a tengerbe ve- 
B tik magukat! Csodálatos lehetőség 
• van a hitben!

Az elmúlt héten megköszöntük 
( a reformációban a tiszta, jól értett 
I és jól hirdetett igét, amely megsza- 
j badít a tudatlanság és sötétség 
I rabságából.

Minap a temetőkben is jártunk, 
i Szeretteink sírjánál állva, imádság- 
I ban köszöntük meg életüket és 
I szerétetüket Istennek. Hálát ad- 
I tunk, hogy Jézus feltámadásában 
, élő reménységet kaptunk az örök 
I életre. Életünk célja nem a síri 
i enyészet, hanem az örök élet üd- 
I vössége.

Mai igénkben Üdvözítő Urunk 
s a hittel mondott imádságnak óriá- 
I si áldását nyújtja. „Higgyétek, hogy 
I mindazt, amiért imádkoztok és 
j am it kértek, -  megkapjátok és meg 
I is adatik néktek!” Hallatlan nagy 
! biztatás! Az imádság csodálatos,
£ belső, bizalmas kapcsolat Atyánk- 
' kai és Urunkkal. Beszélhetünk az 
j Istennel!!! Összekulcsolt kézzel (a 
■ kapcsolat jelképe!) nappal és éj

szaka, este és reggel, napközben, 
csendes helyen megszólíthatjuk 
Istent! Csodálatos lehetőségünk 
az imádság! A nem imádkozók 
nem is sejtik erejét! Persze a sátán 
az imádságot hiábavalónak tartja 
és az emberi gyengeség és tehetet
lenség jelének mondja. Minket 
azonban az az Ú r biztat így imád
kozni, akié minden hatalom 
mennyen és földön! Hát nem 
megható, hogy a teremtő, megvál
tó Ü r Isten ilyen szeretettel, ked
ves biztatással szinte kér minket: 
amit kértek, megkapjátok! Hát 
nem hálátlanság és konok kőszí- 
vűség ezek után, „csak azért is” 
nem imádkozni, nem kérni, nem 
gondolni Istenünkre? Persze a jól
nevelt gyermek is tudja, hogy mit 
illik'kémie atyjától: Az imádkozó 
keresztyén is tudja, hogy mit kér
het imádságában. Azt ami nekünk

KELENFÖLD
Dr. Németh Ödön igazgató-főorvos 

halálának 20. évfordulóján, október 
31-én, Novotny Csilla és Zombory 
Tamásné kapta meg a kelenföldi pres
biter áldott emlékét megörökítő alapít
vány évi kamatát.

A Balassagyarmati Esperesi és Lel
kész! Hivatal új telefonszáma helye
sen: (35) 301-580.

Az MPKE rendezésében november 
5-én, kedden du. 5 órakor Vida Gábor, 
a Természettudományi Kar professzo
ra tart előadást „Globális felelősségünk 
-  csak egy Földünk van. Ökológia és em
beri túlélés” címmel az OMIKK-klub- 
ban (VIII., Múzeum u. 17.).

üdvösségünkre, Istennek pedig di
csőségére van.

Valamiről nem szabad elfeled
keznünk. Isten elé mint bűnös, 
bűnbocsánatra szoruló emberek 
állhatunk csak. Életünket, gondol
kodásunkat, egész énünket, akará
sunkat a bűn határozza meg. Ezt a 
bocsánatot, és bármit, nem kérhe
tem tőle, ha nem akarók és nem tu
dok embertestvéremnek megbo
csátani. Aki embertársának nem 
bocsát meg, annak részére Istennél 
sincs bocsánat! Isten elé embertár
saink iránti gyűlölettel, haraggal és 
utálattal nem állhatunk! „Megbo
csátok! -  de nem felejtek!” Ilyen 
nincs! Vitás, fájó ügyek végére 
pontot kell tenni, lezárni! Ott tud
ni haragot, bűnt, neheztelést Jézus 
vére alatt, a keresztfán.

A bűn megaláz, a megbocsátás 
felemel és szabaddá tesz. Emberi 
életünk egyik nagy titka: alázattal 
bocsánatot kérni és bocsánatot adni. 
Életünkben és világunkban feszülő 
sok-sok ellentétet, hántást és bűnt 
így kell megoldani: megbocsátással! 
Csengjen fülünkben -  és szívünkben 
az úrvacsorái elbocsátás szövege:... 
„építsétek a testvéri közösséget az 
emberek között megbocsátással és 
önfeláldozó szeretettel”.

Sümeghy József

IMÁDKOZZUNK!
Hatalmas Urunk, köszönjük ezt a 

csodálatos biztatásodat, hogy csak 
kéijünk hittel -  és megkapjuk. Urunk, 
taníts, késztess minket kérni. És taníts 
arra is, hogy mit kéijünk. Amen.

JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM! 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a Magyar Televízió november 
23-ig, minden szombaton reggel 8.00 
órától a TV1 csatornáján. A műsorok a 
magyarországi reformáció kezdeteitől 
a XIX. századig követik egyháztörté
nelmünket.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

november 2., szombat: Missziótörté
net -  Ferenczy Zoltán 

november 3., vasárnap: „Elő víz- 
cseppek"
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

CELLDÖMÖLK 
Jótékonysági hangversenyt ren

deznek a templom helyreállításának 
támogatására november 9-én, szom
baton du. 5 órakor a templomban. 
Közreműködnek: Szokolay Sándor 
zeneszerző, Pap János színművész, 
valamint fővárosi és helybeli művészek 
Sülé Ferenc karnagy vezetésével.

HALÁLOZÁS
Özv. Bócz Pálné sz. Pauló Mária 

Kétbodonyban 103 éves korában el
hunyt. Temetésén Benkő Ferenc, a gyü
lekezet lelkésze lMóz 48,21 verse alap
ján hirdette az igét. „Én már megha
lok, de Isten veletek lesz...”

Ki az oka?
2Kor 5 ,17-19

A Biblia első lapján, a teremtés 
történetében azt olvassuk, hogy Is
ten látta, hogy minden, amit alko
tott, igen jó.

A mai ember azonban körülnéz 
és azt kérdezi: ugyan, hol van ez a 
világ attól, hogy „igen jó” legyen?

Pablo Picasso híres festménye, a 
Guernica rendkívül megdöbbentő
en ábrázolja a háború pusztításá
nak borzalmait. Amikor a művész 
éppen ezt a képet festette, meglá
togatta műtermét egy német kato
natiszt. Földbe gyökerezett lábak
kal állt meg a kép előtt, percekig 
bámulta, azután dadogva azt kér
dezte:

„Mester, ezt maga csinálta?”
„Nem”, válaszolta Picasso és vil

lámló szemekkel nézett a katona
tisztre. „Nem, ezt maga csinálta!”

Hasonlítunk ehhez a katonához, 
amikor megdöbbenve állunk meg 
az élet szörnyűségei előtt. Tönkre
ment embereket, romba dőlt csa-' 
ládokat, tragikus sorsokat, szenve
dést és könnyeket látunk, és azt 
kérdezzük: „Miért tesz Isten ilye
neket?” „Hogyan fér össze mindez 
az Ő jóságával?” Ám Isten így vá
laszol kérdéseinkre: nem én te
remtettem ilyennek a világot, ezt 
te csináltad, ember!

Jól jegyezzük meg: bűneink, fe
lelőtlen tetteink következményeit 
nem háríthatjuk Istenre.

De igazi jó hír, hogy Isten 
mégsem hagyott minket magunkra 
elrontott világunkban. Fiát, Jézust 
küldte el, aki megbocsátó szerete- 
tének erejével munkálkodik, hogy 
újjáteremtse, rehabilitálja azt, 
amit mi elrontottunk.

Jézussal lehetőséget kapunk, 
hogy életünk, amelyben Isten és 
embertársaink ellen vívjuk a ma

gunk háborúját, békekötéssel vég
ződjék, és a háborús pusztítás ká
rait helyreállíthassuk.

Pál apostol ezért vallja: ha vala
ki Krisztusban van, új teremtés az: 
a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 
Mindez pedig Istentől van, aki 
megbékéltetett minket önmagával 
Krisztus által.

Balicza Iván

A z életem már Tudom Atyám,
későre jár, hogy Nálad fenn

Itt is jó  volt, de Sokkalta szebb lesz,
jobb élet vár. mint idelenn.

Bezzegh Sándor

MEGJELENT AZ AGENDA ÚJ KIADÁSA!

Az 1986-ban kiadott Agenda elfogyott és szükség van  

annak  pótlására. A teljesen m egújított és jav íto tt k iadás m ég  

nincs készen, azért m ost „kisebb javításokkal és a m inden

napi szo lgálat szám ára kedvezőbb külalakban”, két kötetben  

je len tetjü k  m eg. Az ökum enikus M iatyánk és h itva llás

szövegek  szerepelnek már benne. 1996. ádventjétől a 

püspökök  elrendelték  a h aszn álatát  

Az A genda két kötetének ára: 3 0 0 0 ,- Ft.

A Kirándulók Ökumenikus Misszi
ói Összejövetelén november 10-én du. 
4 órakor a zuglói református templom 
mögötti imateremben (XIV, Lima- 
nova tér 11.) vetített képekkel egybe
kötött beszámolók hangzanak el: Ho
gyan keletkezett a Biblia I-IL, vala
mint élménybeszámolók hangzanak el 
a III. Magyar Református Világtalál
kozóról.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG 
RENDEZVÉNYEI

November 3-án, vasárnap du. 5 óra
kor a Szent Imre Plébánián (XI., Villá
nyi út 25.) Budapesti Keresztény-Zsidó 
Teológiai Nap lesz. Témája: A SZENT 
IRATOK

November 8-án, pénteken de. 10 
órakor a Hadtörténeti Múzeumban 
Tudományos Emlékülés lesz Reviczky 
Imre ezredes születésének 100. évfor
dulóján.

Mai számunkhoz átutalási utal
ványt mellékeltünk. Azokat az előfize
tőinket, akik már befizették egész évre 
az előfizetési dfjat, kérjük, ne vegyék 
zaklatásnak, tegyék el későbbre és jö
vőre használják fel. Akiknek még tar
tozásuk van, kéijük, most használják 
fel befizetésre. Köszönjük olvasóink 
támogatását

Itt közöljük, hogy a postán kézbe
sített példányokon a „Díj hitelezve” 
felirat nem az előfizetésre vonatkozik, 
hanem a kiadóhivatal és a posta közöt
ti elszámolásra utal.

Kiadóhivatal

JOHANNUS

MESTERMŰ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

Mesterségünk „titkai-;
-  csak a valódi sípok hangiékor mérhető 

hangminőség
-  egyedülálló megbízhatóság

-  Intonálhatóság a helyszín akusztikáin és «
(elhasználó ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi kiépílettségű hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél is

-  ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
-  egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai

felmérés
-  5 éves garancia

-  kedvező árak és fizetési feltételek 
Vétjük érdeklődőinket a holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi képviseletén; 
SPEED-EX Kft.

lOSó Budapest, Irányi u. 17. UI. 1.
TeL fax: 118-076» vagy 118-0191

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. november 3.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 

Iván; de. 10. (német) Dietrich Tíggemhnn; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; n ., Modort u. 6. de. fél 
10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, D., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, m ., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Missura Tibor; Csillaghegy, m ., Mátyás Idr. 
u. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, m .. Dé
vai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, 
IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. 
Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. 
de. fél 10. (családi); de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Pocsai Istvánná, Muntag 
Andomé; VIII., Üllői út 24. de fél 11. Ker
tész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; Vili., 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 Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. fél 10. 
(családi) Fodor Viktor; de. 11. (úrv.) 
Szeverényi János; du. 6. Schulek Mátyás; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek Má
tyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, 
XD., Thrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy 
Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. 
fél 7. Thkács József; XIII., Kassák L. u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György; x m .,  Frangepán 
u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei 
út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Thmás; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmás; 
ftstújhely, XV, Templom tér de. 10. dr. Ra
fael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 
73. (nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rá
kosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. 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 tér de. 9. 
Kosa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, 
xvn., Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gőzön Gy. u. de. 11. Zász
kaliczky Pál; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos
suth 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, XIX., Hungária út 37. de. 8. 
Széli 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. Solymár Gá
bor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy 
Géza; Törökbálint (ref. templom) du. 3. 
Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 22. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltárt igéje: ApCsel 7,54-60; az igehir
detés alapigéje: Mk 11,24-26.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán november 4-én, hétfőn 13 J0 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
saját konyhájából ebédek és egytálételek ház
hoz szállítását kezdi meg ez év novemberétől, 
Budapest belső kerületeiben. Megrendelőink
nek étlapot küldünk. Részletesebb informáci
ók az 120-8251 telefonon, Szüágyi Gyulától.

Nyugdíjas tanárnő (60 éves) pótnagyma- 
maságot, gyermekekre felügyeletet vállalna 
ottlakásért. „Vajdasági” jeligére a szerkesz
tőségbe.

KONKOLY MŰVEK 
Tbronyóra és harangjáték, harangvillamo

sítás, elektronikus vezérlőóra készítése.
5 éves teljes körű GARANCIA.
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Tel.: 260-7065; 06-30-492-915

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-3J2-522.

Evangélikus 
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
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: 
félévre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési dij külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
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JO AZ ÚR!

MINDEN CSODA 
HÁROM NAPIG TART? Az Ökumenikus Könyvtár, az előtérben Pál apostol szobra

AZ EVT JUBILEUMI VILÁGGYŰLÉSE 
-  AFRIKÁBAN, 1998-ban

II.
A pénzügyi krízis és a szükségszerű belső és szerve

zeti megújulás mellett a harmadik főtéma az EVT kö
zeledő VIII. világgyűlése volt. Ezen ünnepli meg az 
egyházak ökumenikus világszervezete 50 éves jubile
umát, méri föl a megtett út pozitív és negatív tanulsá
gait és igyekszik fölkészülni a harmadik keresztyén 
évezredben rá váró nagy föladatokra. Megerősítette 
az ülés, hogy ezt a fontos világgyűlést a dél-afrikai 
Zimbabwe fővárosában, Hararéban tartják meg. Fő
témája ez lesz: „Térjetek meg Istenhez -  örüljetek re
ménységben!” (Tűm to God -  Rejoice in Hope!).

Két feszült vita árnyékolta be a világgyűlés előké
szítését. Az egyik a közös úrvacsora/eucharisztia kér
désében alakult ki. Főleg a protestáns tagegyházak 
szerint a már eddig elért közeledés és a lényeges egy
ség alapján a jubileumi világgyűlésnek valamennyi 
egyház közös úrvacsorái istentiszteletével kellene 
kezdődnie. Az ortodox tagegyházak ezt nem tudták 
elfogadni, mivel szerintük egyházuk ősi tradíciója ezt 
nem engedi meg. Végül is a Központi Bizottság úgy 
döntött, hogy az egyes keresztyén egyházak nyitott 
vagy zárt úrvacsorái istentiszteletei meŰett legyen egy 
olyan úrvacsorai/eucharisztiai ünnep is, amelyre min
den egyház meghívást kap és ott minden keresztyén 
hívő részt vehet, ha ez nem ellenkezik lelkiismereté
vel.

Vita folyt még -  főleg a reformációi és az ortodox egy
házak küldöttei között -  a homoszexualitás keresztyén
etikai megítélése kérdésében. Ez a vita előreláthatóan 
szerepel majd a világgyűlésen is. A  vita erről az egyháza
kon belül és az egyházak között világszerte folyamatban 
van, még nem zárult le. Végül is az a nézet kerekedett 
fölül, hogy a keresztyének és egyházak lényeges végső 
egysége kell, hogy a jövőben is legyőzze az ilyen „szakí
tópróbákat” köztük, egyes, még vitatott kérdésekben.

A közeledő harmadik keresztyén millennium 
közös megünneplése

A hosszú tanácskozás peremén fölvetődött még a 
közeledő harmadik keresztyén évezred kezdetének 
méltó, közös ökumenikus megünneplésének kérdése. 
Mint Raiser főtitkár bejelentette, az Egyházak Világ
tanácsa itt „nem kíván versenyre lépni más egyházak
kal”. Ellenben közvetítő, segítő szerepet kíván betöl
teni a nagy keresztyén évforduló közös keresztyén 
megünneplése érdekében, helyi, regionális és globális 
szinteken egyaránt. Mert a 2000 éves keresztyén év
forduló ünneplésének nem a „megosztottság botrá
nyát”, hanem a keresztyénség és az egyházak „alapvető 
egységét” kell majd tanúsítania a világ előtt! Tárgyalá
sok folynak valamennyi egyház közös millenniumi ün
nepéről -  talán Jeruzsálemben vagy Betlehemben. 
Ezeknek a terveknek a megvalósulása elé ma még sok 
politikai akadály is hárul. Ezenkívül az EVT főtitkára 
javasolta: még a nyáron egy minden egyház részvéte
lével történő, „valóban egyetemes keresztyén világzsi
nat” összehívásának előkészítését az új évezred kez
deti éveiben.

A genfi ülés további témái között szerepeltek még 
a mai világ mintegy 20 millió AIDS-betege és családja
ik iránti keresztyén, egyházi segítő elkötelezettség vi
lágszerte, az erőszak sokféle mai formája elleni, világ
méretű keresztyén aktivitás , új föladatai, továbbá az 
E V T nyilatkozatai néhány időszerű kérdésben (az 
északír-kérdés és az egyházak közvetítő szerepe, a 
ciprusi megbékélés ügye, a közép-afrikai törzsi hábo
rú megfékezése és az egyházak, végül a Kuba és az 
Irak elleni amerikai szankciók és a lakosság sorsa). 
Az ülés végén az Egyházak Világtanácsa Konrad 
Raiser professzort megválasztotta újabb öt évre 
(1997-2002) a vezető, főtitkári tisztségre és két afrikai 
kis egyházat fogadott be az eddigi 330 tagegyház 
sorába.

A krízis -  válság, de alkalom is a megújulásra

A fárasztó, kilencnapos tanácskozás végén úgy 
éreztük, hogy a sok nehéz gond és feszültség között, 
egy új keresztyén évezred küszöbén, Isten Lelke való

ban valami újat kezdett el az ökumenikus keresztyén 
világszervezet életében.

„Az EVT keresztutak előtt áll. Döntő lesz majd, 
melyik úton indul tovább. A  pénzügyi krízis -  bármi
lyen gyötrelmes is -  talán a legjobb pillanatban érke
zett. Mert a krízis -  hallottuk -  egyszerre jelent válsá
got, de alkalmat, lehetőséget is. Ragadjuk meg az al
kalmakat, amelyek előttünk állnak és alakítsuk őket 
építő módon! Híven közös elhivatásunkhoz és bízva Is
ten kegyelmében, dolgozzunk együtt azért, hogy fölépít
hessük a reménység új közösségét!” (A főtitkár jelenté
sének befejező szavai).

Dr. Nagy Gyula

REMENYIK SÁNDOR:

Ö n m a g a m b a  fa la z v a
Mi ez? Hol vagyok én?
Hogy kerültem ide 
Megint?
Falak, falak:
Égigérő falak 
lesznek körül 
Elrendelés szerint.

Kéz nem nyúl rajtuk át.
Hang nem hat rajtuk át.
Egy csillag sem üzen.
Tán vétkeimből nőttek e falak -  
Köztük vakon vergődöm,
Némán és süketen.

Tűrnék, Uram, tudod 
Békességgel más, nagy fájdalmakat -  
Csak ezeket elvennéd,
Csak ezeket elvennéd!
E  vastagodó kripta-falakat.

Adnál erőt elveszteni magam -  
Vám szabadulni: erőt a karomba. 
Voltam szabad,
Most újra rab -
Élhetek-e tovább
így, befalazva önmagamba?

Voltam szabad -
A z egészség mámorát kortyolgattam, 
Szürcsölgettem a munka gyönyörét,
A  szeretet ős-ózonát.

S falak, falak...
Valakinek, aki szeret,
A ki tiszta, aki szabad 
És aki lát:
Add kezébe a jerikói trombitát.

ISTENÉRT, HAZAÉRT

M EGHÍVÓ
A Déli Evangélikus Egyházkerület 

november 15-én, pénteken du. 2 órákor 
az Üllői úti imateremben (Üllői út 24.) 

közgyűlést tart.
A közgyűlés istentisztelettel kezdődik.

Igét hirdet: Szirmai Zoltán esperes 
Tárgysorozat: Felügyelői jelentés 

Püspöki jelentés 
Jelentés az anyagi ügyekről 

Személyi változások, választások. Egyéb ügyek. 
A közgyűlésre minden érdeklődő egyháztagot 

szeretettel hív és vár az Elnökség. 
Délelőtt 10 órakor a presbitérium ülésezik.

Az Északi Evangélikus Egyházkerület Presbi
tériuma 1996. november 14-én, csütörtökön de. 
fél 11 órakor a XII., Szilágyi Erzsébet fasor 24. 
sz. alatti tanácsteremben tartja ülését

Gyurátz Ferenc püspök történelmi regényének címében: Istenért, Hazá
ért, e két szóban össze lehet foglalni mindazt, ami Beleden 1996. szeptember 
21-én, templomunk renoválási ünnepségén és Gyurátz Ferenc püspök em- 
léktáblaavatóján történt.

Ünnepünkre sokakat hívtunk és 
vártunk. Vártuk D. Szebik Imre 
püspökünket, közel s távolban 
szolgáló lelkészeket és természete
sen vártuk Gyurátz Ferenc püspök 
rokonait. Együtt ünnepelni mind
azokkal, akik templomunkhoz kö
tődnek, és Gyurátz Ferenc püs
pökre emlékeztek.

Ünnepi istentiszteletünk igehir
detési alapigéjét a püspök Náhum 
próféta könyvéből választotta, a 7. 
fejezet első versét. Igehirdetésé
ben számos szívhez szóló gondo
lat fogalmazódott meg. Legyenek 
áldottak a kezek! Akik akár mun
kájukkal, akár adakozó kezükkel 
vettek részt ebben a nemes mun
kában, tapasztalják meg, hogy Is
ten áldása kíséri életüket és mun
kájukat. „Vigasztalás”, ezt jelenti 
Náhum prófétának a neve. Aki Is
ten munkájában fáradozik, annak 
munkája nem hiábavaló. Hálát 
adunk a megszépült templomért. 
Akik átlépik a templom küszöbét, 
mutassanak példát hitben és élet
ben.

Istentiszteletünket ünnepi köz
gyűlés követte, melyet Varga Lajos, 
egyházközségünk felügyelője e 
szavakkal nyitott meg: „Ünnepi év
fordulók alkalmával minden közös
ség, így egyházközségünk is szeretné 
oda tenni megszépült templomát, 
Gyurátz püspök emlékére készített 
emléktábláját a történelmi megem
lékezés ajándékai közé. ” A  megszé
pült templomon végzett munkák 
értéke 1 200 000 Ft. Varga Lajos 
felügyelő szavait 14 köszöntés kö
vette.

rátz Ferenc püspök, volt beledi lel
kész emlékére emléktáblát avat
tunk. Két előadás hangzott el, az 
egyiket dr. Fabiny Tibor professzor 
írta, melyet elfoglaltsága miatt a 
helybeli lelkész olvasott fel. Elő
adásában többek között elhang
zott: Személyében Beled nem lelkész 
urat, hanem „öttálentomos szolgát” 
kapott. Híveit mind személyesen is
merte, imádságaiban és gondolatai
ban hűségesen számon tartotta.

Ünnepségünk kettős volt. Ün
nepeltük templomunkat és Gyu-

... Tudása soha nem volt öncélú: 
gyülekezetének, egyházának, népé
nek akart vele szolgálni.

A másik előadást D. Szebik Imre 
püspök tartotta. Idézte Gyurátz 
püspököt:

,A z  evangélikus anyákon nyug
szik a mi evangélikus egyházunk 
boldogulása, jellemálló képessége, 
fennmaradása.” A z előadáson ke
resztül közel került hozzánk Gyu
rátz püspök élete: „Igényes volt ön
magával és ifjú kollégáival szem
ben. Mondják róla, hogy mindenki
nek készülni kellett vasárnapra, s 
csak a templomajtóban dőlt el, ki 
megy fe l a szószékre. ” Meghatódva 
hallgattuk az előadásban azt a 
részt, amikor Gyurátz Ferenc püs
pöki látogatásra visszatért Beled
be. így köszöntötte a beledieket: 
„szeretetet vittem el akkor magam
mal, s ezt a régi szeretetet visszahoz
tam. ”

Megszívlelendő volt az előadás 
záró gondolata: „Nem volt tele
fonja és írógépe, nem volt autója 
és számítógépe. Nem nézett televí
ziót és nem tudhatta, m i az Inter
net. De boldog volt, mert Urának s 
egyházának szolgálhatott. Egész 
életét, minden tehetségét az evan
gélium szolgálatába állította. Nem 
volt vér szerinti leszármazottja, de 
lelki családja volt dunántúli kerü
lete, sőt az egész magyar lutherá- 
nia. ”

A z  előadások után megálltunk 
Gyurátz püspök emléktáblája 
előtt, majd áldások mondásával és 
koszorúk elhelyezésével leleplez
tük az emléktáblát.

Az ünnep megterített asztalok 
mellett folytatódott, ahol nem fe
lejtettük: Istenért és hazáért nem 
csak egy ünnepi napot kell áldoz
nunk, hanem egész életünket!

Béres László

Csendül-kondul víg harangszó
Harangvillamosítási hálaadó istentisztelet Vásárosfaluban

Öröm egy egyházközség életé
ben, amikor valami megszépül, va
lami elkészül. így voltunk mi is 
Vásárosfaluban, amikor harangja
ink villamosítási ünnepségét tar
tottuk.

Egyházközségünk régi vágya 
volt, hogy harangjai villamosítva 
legyenek, hogy mindennap hall
hassuk szavát. Az év elején, ami
kor számba vettük terveinket, fő 
tervként, célként, egy akaratként a 
harangok villamosítása fogalma
zódott meg. Már munkálataink 
kezdetekor megtapasztalhattuk 
sokak jóságát, szeretetét. Segítő 
kezével nyúlt felénk a helyi önkor

mányzat. Munkálatainkat anyagi
akkal és munkával segítette. Sze
retetét mutatta a beledi anyagyü
lekezet adománygyűjtéssel. Öröm
mel újuk le, hogy a helyi katolikus 
egyházközség is adománnyal gon
dolt ránk, így segítve bennünket. A 
harangvillamosítás és a harangláb 
megszépítése fél év alatt készült el. 
A  megszépült harangláb és a zen
gő harangok ünnepre hívtak ben
nünket.

Harangjainkat megáldó isten- 
tisztelet igehirdetési szolgálatára 
Jankovits Béla esperest kértük fel, 
aki a 100. Zsoltár szavai alapján 
hirdette az evangéliumot. Igehir

detésében több gondolatot helye
zett a szívünkre: a hálaadást: egy
házért, gyülekezetért, harangok 
szaváért.

Szívünkre helyezte a kegyelmet: 
Minden kegyelem! Ez az ünnep is 
az! Szívünkre helyezte a Krisztus
követést: hitben és életben. A ha
rangok szava is erre hív bennün
ket: hálaadásra és Krisztus-köve
tésre.

Megható pillanat volt, amikor 
körbe állva a haranglábat, elhang
zottak az áldó igék, és ünnepélye
sen megszólaltak a harangok.

Ünnepi közgyűlésünkön Balázs 
Gyula gondnok beszámolt a ha
rangvillamosítás munkálatairól. 
Köszöntőt mondott Jankovits Béla 
esperes, Zoltán László ny. lelkész, 
Böröcz Sándor ny. lelkész, Tóth 
Miklós plébános, Tompáné Balogh 
Mária polgármester-helyettes, Var
ga Lajos anyagyülekezeti felügye
lő. Mindegyik köszöntőben megfo
galmazódott a köszönet és a hála
adás.

Istentisztelet után a faluházban 
folytatódott ünnepségünk, ahol 
meghitt légkörben, szívélyes be
szélgetéssel telt el az idő.

Visszagondolva az ünnepségre, 
csak egyet mondhatunk: Isten ál
dása legyen a harangok szaván!

BL.
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JO SE F  OSTERWALDER:

Idegenek
Milyen szép,
amikor kezet nyújtunk egymásnak. 
Olyankor azt mondjuk, 
szereljük és 
megérjük egymást, 
nincs köztünk ellenségeskedés.
Milyen szép,
« m ik o r  idegenek adnak egymásnak kezet. 
Akkor  már közük van egymáshoz, 
nem idegenek egymás számára többé. 
Köszönjük, Istenünk, 
hogy Te is kezet nyújtasz nekünk.

BESZÉLJÜNK KÖRNYEZETÜNK  
SZERETETÉRŐL...

Kérlek benneteket, hogy közösen gyűjtsük össze, 
mire, is van szükségünk ahhoz, hogy életben marad
junk? Minden embernek születését követően termé
szetesen arra a gondoskodó szeretetre, amellyel édes
anyja táplálja, gondozza a kisbabát. De nemcsak em
beri gondoskodás kell az életben maradáshoz, hanem 
megfelelő természeti környezet, élelem, napfény, le
vegő és főleg tiszta éltető víz. Víz nélkül nagyon ha
mar vége lenne földi életünknek.

Eddig csak a testünkkel kapcsolatos dolgokról volt 
szó. De van lelkünk, szellemiségünk is. Lelki táplálék
ra ugyanúgy szükségünk van, mint a testiekre. Nevel
tetésetek során elsősorban a családban, szüléitektől 
kaptok lelki táplálékot, és egyáltalán nem mindegy, 
hogy az milyen? A gyerekek növekedésük során a kö
rülöttük élők viselkedéséből, magatartásából gyűjtik 
élményeiket, tapasztalataikat. A családban, később az 
óvodában, iskolában gyűjtitek, kapjátok a lelki táplá
lékot is.

Sajnos nemcsak léleképítő, lélekerősítő, hanem lé
lekromboló, lélekölő táplálékot is kaptok. Még akkor 
is, ha szüléitek mindent megtesznek azért, hogy ezek
től megvédjenek benneteket. Nagyon sok szép követ
hető példát láthattok arra, mit jelent a természeti, az 
emberi környezet szeretete, hogyan él az az ember, 
aki megértette Tferemtőnktől kapott felelősségét. De 
láthattok riasztó, ijesztő példákat arra is, hogy miként 
szennyezik be az élővilágot a felelőtlen emberi tevé
kenységek. Miként mérgeződik az emberi táplálék, a 
tiszta víz. Pedig a fertőzött, piszkos vizet nem ihatjuk 
meg. Ugyanilyen fertőző lelkileg a bűn, az agresszió, 
az erőszak, az egymás kárát okozó életvitel. Ez mind
nyájunk számára mérgező hatású.

Nagyon sötét a kép, ha csak a pusztulásról, az ön
pusztító életvitelről beszélhetünk.

Hála Istennek van lehetőségünk arra, hogy igazi él
tető forráshoz találjunk itt a földön! Nemcsak testi, 
hanem ejsősorban lelki értelemben. Ez a forrás a Bib
liában található ige. Az ige mondja el nekünk, mi a lé
lek éltető vize.

Jézus Krisztus személye, jelenléte az életünkben! 
Ha igazán szomjasak vagytok az igazságra, a tiszta

ságra, ha éltető vízre van szükségetek, Jézushoz kell 
mennetek! 0  nekünk olyan forrás, amelyet itt a föl
dön valóban megtalálunk! Meglátjátok, Jézus igéje 
olyan élővíz, amely a lelki szomjúságot megszünteti 
számotokra.

Az Úr Jézus segít nekünk, hogy a benne bízó, ben
ne reménykedő hitünk növekedjen, hogy a környeze
tünk számára is továbbadhassuk a jóhírt az éltető for
rásvízről!

Próbáljátok ki! Az elutasításra, durvaságra szere
tettel válaszoljatok! Legyetek türelmesek, elfogadók 
társaitokkal! Ok még nem biztos, hogy tudják, milyen 
jó Jézus közelében élni. Meglátjátok, az élővíz, ame
lyet Jézus igéje jelent nektek, új erőt, kitartást ad 
majd, így fogjátok szeretettel elhordozni a szeretet- 
lenséget. Segítsetek a többieknek, hogy ők is megta
lálják az élet igazi, éltető forrását Jézusnál!

Úr Jézus Krisztus! Add, hogy gyermekeink ne a 
fertőzött ihatatlan vizet vegyék magukhoz, hanem az

általad kínált élővizet, melyet igédben kínálsz ne
künk!

Add, hogy lélekben felüdülve, megtisztulva tehes
senek bizonyságot arról, hogy életükben valóságosan 
jelen vagy! Ámen.

Révészné Tóth Erzsébet

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK  
-  SKANDINÁVIÁBÓL

A gyümölcsösben egymás mellett áll két barát. Az 
egyik fiatal és karcsú almafa, közvetlen mellette vas
tag, erős karó a másik, hogy támogassa a vékony, 
gyenge fácskát. Nincs könnyű sorsuk. Három ellenség 
is rájuk szokott tömi: a vihar, az eső és a fagy. De cso
dálatos, milyen különböző sorsra jut a két barát. Úgy 
látszik, mintha a karó ügyet sem vetne a viharra, csak 
reggel látszik, hogy egy kicsit ferdén áll. Az esőcsep
pek meghúzódnak repedéseiben. Jön a fagy, az eső
cseppek kemény jéggé fagynak a karó repedéseiben 
és a repedések mindig nagyobbak lesznek. Néhány év 
múltán a karó ferde, ingadozó, korhadt és szétrepe
dezett lesz.

A kis almafa sorsa egészen másképpen alakul. A vi
har meg-megrázza, meg-megtépi, ide-oda hajlítgatja, 
de rostjai annál erősebbek lesznek. Az eső lecsorog 
ágain és levelem, de a fa annál jobban növekszik. Ha 
beköszönt a fagy, lehullatja leveleit s csendes pihenő
re tér, hogy felébredjen új tavaszra, új növekedésre, 
mikor az ellenség visszavonul. Egy napon jön valaki, 
megfogja a szegény karót és elhajítja. Ugyanakkor a 
fa támasz nélkül is délcegen áll, u tá lja  lombkoroná
ját a napfényben, virágba borul és gyümölcsöt hoz.

Miért volt a két pajtás sorsa annyira különböző? 
Mert az egyikben volt élet, a másikban pedig nem.

Joelsson G. A. nyomán

Humorzsák
A z idős lelkipásztor így fejezi be karácsonyi prédiká

cióját:
-  Kedves Testvéreim, tudom, hogy közüleiek sokakat 

legközelebb jövő karácsonykor fogok itt látni Nekik 
már most boldog húsvéti ünnepeket kívánok.

*

Péter benyit az egyházi könyvesboltba.
- A  húgomnak szeretnék venni valami szép kötetet a 

születésnapjára -  mondja. -  Tud ajánlani valamit?
-  Mondjuk egy szép Bibliát.
-  A z nekem sajnos most túl drága.
-  Kapható az Ószövetség és az Újszövetség külön is. 

Melyiket csomagoljam be?
-  Talán inkább az újat. A  húgom ugyanis elég modem  

lány, és nemigen kedveli a régiségeket.

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

A  NAGY FAL
Smidéliusz Gábor és a zuglói ifjúság Paul White: A buyufa alatt című könyvének egyik W M J j ) írták azt a 

zenés darabot, amelyiknek Váralján volt az ősbemutatója. Szövegírója Pászty-Nagy András volt. Mü azóta meg.
szólalt a zuglói templomban egy ifíúsági istentiszteleten és a Deák téren az országos evangetizácio oen is. So
kan szeretnének a szövegével jobban megismerkedni, ezért most közkinccsé tesszük

I. A dzsungel mélyén 
A dzsungel mélyén pezseg az élet,
A sok fa zöld és a gyümölcs érett,
S míg én zárt kapukat rengetek,
A dzsungel végtelen rengeteg.

A dzsungel fáiról majmok lógnak, 
Örömöt hoznak a búsulóknak,
Egész nap alszik az oroszlán,
A dzsungel mélyén mogorván.

Refrén: Reggel banán, délben banán, 
Szépen lassan úgy érzem, 
Hozzászokom talán.

A dzsungelben, hol az orrszarvú él, 
Amerre nem jár a hosszú tél,
A zsiráf nem érez hideget,
A dzsungelbői integet.

Refrén:
A  dzsungelben szőnyeget nem szőnek, 
Mert a dzsungel eleven gyepszőnyeg, 
Mezítláb járnak az állatok,
Nem úgy, mint nálatok!

V. A kígyó
Csúszok és mászok én jövet-menet,
Csúszva-mászva töltöm el az életemet.
Sárba és porba is letérdelek,
Bár a tüskék hasamban már temérdekek.

Kobra, áspiskígyó és az anakonda,
Gyakran vedlik, átlagosan hathavonta.
Mások mondják, ha én fekszem felőrlődve,
„Nahát kígyó férjél már a bőrödbe!”

Refrén: Nem eszem, ha megkínáltok almával,
Nem kelhetek fel én soha ballábbal, mert 
Kígyó vagyok és tekergek,
Ha van merszetek, ti is gyertek,
A dzsungelben majd kézen fogva kígyózunk.

Én ha mászok nem állhatsz az utamba,
Bokrok mélyén, ha én kúszok kutatva.
Mert, hogyha én bármi veszélyt mérek fel,
A problémámat megoldhatom méreggel.

Gyors vagyok és ügyes, így nem véletlen,
Hogy lehetek én még mindig életben.
Most hát levetkőzöm minden gátlásóm,
A nagy fal alatt gyorsan átmászom.

Refrén: Reggel banán, délben banán, 
estére is banán;
Szépen lassan úgy érzem,
Hozzászokom talán.

n. De hiába volt idill
De hiába volt idill, és hiába volt béke,
Mert, mint minden jónak, ennek is eljött a vége.
Egy nap az állatok ijedten nézték a falat,
Mely elfelezte a dzsungelt egy éjszaka alatt.
Meri a fal magas volt, hosszú és vastag,
És szegény állatok meséket még soha nem olvastak.

Nem is láttak még várfalat, nem is tudták, mi az, 
Mely magas is és szilárd is, és nem lágy mint a viasz. 
Nem is tudták hirtelen, hogy mit is lehetne tenni, 
Törték-törték az agyukat, de nem ugrott be semmi. 
A legtöbb állat sírdogált, vagy bután heheherészett, 
Csak az orrszarvú volt bátor, tett is egy merészet.

III. Az orrszarvú nóta
Az orrszarvú nóta már ősidők óta a legjobb dal, 
Verd hát a ritmust az orroddal!

Erős az én lábam, erős az én hátam,
Erősebbet ennél nem is igen láttam.
Erős az én szarvam, erős az én combom,
Nem vagyok beképzelt, szerénységből mondom.
Az orrszarvú nóta már ősidők óta a legjobb dal, 
Verd hát a ritmust az orroddal!

Nekirontok rögtön én a magas falnak,
Sokan kételkednek, sokan magasztalnak.
Én egy kicsit félek, de hát bíznak bennem,
Miért kellett nekem orrszarvúnak lennem!?

Az orrszarvú dráma aktuális lárma az erdőben, 
Életem sajnos nem felhőtlen.

Refrén:

VL A hiéna
A barlangból ki, be az erdőbe 
Megeszem bárkit mielőtt felnőne 
Az erdőbe be, Id a barlangból 
A hiéna szüntelenül barangol 

Ocsmány foltokkal vagyok én tele 
Nem csaphatott meg a szépség szele 

Görnyedt vagyok és rémesen sánta,
De ha valaki kicsúfolt, rég megbánta,
Mert én tréfájára úgy feleltem,
Hogy nagyot nevettem, s lenyeltem.

Refrén: A  hiéna nem dalol, mint szirén a tengerben,
Hanem egész nap üvölt, mint sziréna, rekedten. 
Nekem így is jó, nem érdekel semmi,
Nincs hova menni, nincs mit tenni,
De a hiénának jó hiénának lenni.

Ostoba népség, megvetlek titeket 
Bedőltök rögtön, akárki hiteget 
Az orrszarvúnak áttörni a nagy falat 
Előre tudtam neki ez túl nagy falat 

A kígyónak meg átmászni alatta 
Én persze már előre kacagtam.

Hát most merre menjünk most hova -  
Panaszkodik folyton a sok ostoba.
Megkeresem az átjárót, nem bánom,
A gonosz név ne maradjon a sakálon.

Refrén

VH. Finálé
Remény nélkül élni, vajon hogyan tudhatnánk 
Minden álmunk ott van a fal túlsó oldalán 
A falnál csak felhalmozhatjuk minden bánatunk 
Magunktól megváltást mi gyengék sosem várhatunk.

Segíts, mit tegyünk! Segíts, mit tegyünk!

IV Az orrszarvú és a kígyó
De hiába volt az orrszarvú nagyszabású terve,
Egy percen belül a földön feküdt csúnyán fejbe verve. 
Szomorúan mondta: „Ha szétvered a faladat,
És a fejedet használod, nem lesz könnyű feladat.
De ne így használd a fejed, hiszen gondolkozhatsz vele, 
Nem kell félned ettől, még senki nem halt bele!
Én még nem próbálkoztam meg vele ebben az életben, 
így fordult az elő, hogy még soha, de soha, de soha nem 
tévedtem.”
„Baj, hogy nincsen agyad, de azért ne szomorkodj nagyon, 
Gondolj arra, hogy a vadászok így nem lőhetnek agyon.” 
így sziszegett a kígyó, az erdei bölcsek bölcse,
Az orrszarvú, farkára lépett, hogy dühét így kitöltse.

Szívem mélyén érzem már az új élet jelét 
Most én ezzel a dallal így fordulok feléd 
Ha mit sem ér az erőd és kevés az értelem 
Vagy úgy érzed, életed rég reménytelen.

Figyeld mit teszünk! Figyeld mit teszünk!

Leomlott a fal, az élet nyitva áll 
Az összes állat együtt, vígan kiabál 
Hogy leomlott a fal, és eltűnt a halál 
Boldogok lennénk, ha velünk tartanál, 

ha velünk tartanál...
(A darab végén Reményik Önmagunkba falazva című verse 

hangzott el, lásd az első oldalon)

Szervátiusz Jenő szobrászművész emlékkiállítása
a Hadtörténeti Múzeumban

„Külön dobban meg minden kicsi kő, 
És mégis-mégis egy ütemre vertek...”

A fenti sorokat az erdélyi költő, Reményik Sándor 
írta „Kövek zsoltára” című versében egy templom
építő lelkész emlékére. Mennyire illenek ezek a so
rok az erdélyi művész alkotásaira, legyen az a kő, fa, 
vagy márvány és legyen ember, képzelt személy, me
sealak, állat, virág, álomkép... Minden műve más, 
egyéni elgondolás fába faragva, kőbe, márványba 
vésve -  mégis elválaszthatatlanul összetartoznak, egy 
belső gondolatot tükröznek, ugyanazt mondják el al
kotójukról, amit talán maga sem akart kimondani, 
csak a megálmodott műbe lehelte. Egész életútján a 
megpróbáltatások közepette is az igazságot kereste, 
a tiszta forrást, a néplélek ezerszínűségét, mélysége
it. Szolgált művészetével. Szolgálta népét és ä jövőt, 
mert időtálló alkotásai a múlt jelenségeit, életformá
it, népének szokásait, örömét és fájdalmát vetíti az 
érdeklődő -  vagy kíváncsi -  szemek elé. És műveinek 
van mondanivalójuk nemcsak a ma, a jövő számára 
is. Szervátiusz Jenő alkotásaiból „egy darab” történe
lem tárul elénk és nemcsak a művész életének 
története...

A Hadtörténeti Múzeum ismét jól választotta kiál
lítása tárgyát, Szervátiusz Jenő életműve egy részének 
bemutatását. A z emlékkiállítás 1997. március 31-ig lá
togatható.

Szervátiusz Jenő Kolozsvárott született 1903-ban. A 
fafaragást korán elsajátította, kezdetben kerekes, 
majd asztalosműhelyekben dolgozott. 1925-ben Pá
rizsban az Ecole Libre szabadiskolában tanult, majd 
szülővárosában, a Belle Arte Művészeti Iskolában 
folytatta tanulmányait. 1929 tavaszán már kiállításon 
díjat nyert, 1930-tól népi ihletésű kompozíciókat ké

szít, 1933-ban sza
badiskolát nyit 
Kolozsvárott, ettől 
az időtől rendsze
resen kiállít: egyé
ni és csoportos, 
belföldi és külföldi 
tárlatokon vesz 
részt. Bejárta E r
délyt. Dolgozott 
N a g y b á n y á n ,  
Gyergyószentmik- 
lóson, Csíkmena- 
ságon és Csíksom- 
lyón. 1949-től 
1965-ig a Kolozs
vári Művészeti In
tézetben mintázást 
tanított. 1980. 
szeptember 15-én 

Éva születése hunyt el Budapes
ten. Műveit tizen

öt ország múzeumai őrzik, és a magángyűjtők, közté
ri szobrai állnak Farkaslakán, Csíkmenaságon, Szé
kelyudvarhelyen, Pápán... Emlékét ezernél több mű
ve őrzi. A jávorfából faragott Cantata Profana című 
domborműve a Bartók Archívumban van.

Mint arról korábban beszámoltunk, fia, Szervátiusz 
Tibor ez év nyarán édesapja és saját kolozsvári ihleté
sű szobrait szülővárosa egyházának ajándékozta és a 
hetvennégy szobor a Szent Mihály-templommal 
szemben, a plébánia udvarán, meghitt környezetben 
kapott helyet.

M E G JE L E N T  A HATVANI LEX IK O N

Tudjunk többet Hatvanról!
Sokaknak szól ez a bátorítás: kirándulóknak, turis

táknak, átutazóknak, diákoknak, helytörténeti kutatók
nak, és -  nem utolsósorban -  a „régi hatvaniaknak”, 
akik talán többet tudnak erről a kedves városról, m int 
mások, de: nem „mindent”! A  régi ismeretanyag ugyan
is felfrissítésre, a hiányos pedig pontosításra szorul!

Jó, ha minél többen és minél többet tudnak Hatvan
ról!

Ehhez kitűnő segítséget nyújt a dr. Petheő Károly, Fa
zekas Zsigmondné és dr. Kocsári Istvánná szerkesztésé
ben nemrég megjelent Hatvani Lexikon tetszetős kiállí
tású, terjedelmes kötete (Hatvan, 1996)!

A  könyv -  követve a hagyományos „lexikon-formát” -  
betűrendes szócikkekben ismerteti meg az olvasót a vá
ros nevezetességeivel épületekkel, intézményekkel, iro
dalmi, történelmi és földrajzi nevezetességekkel, a város 
kiemelkedő, élő és már elhunyt személyiségeivel, jó l fel
használva a régebbi és az újabb információkat. Alapos
ságra törekszik, de lemond arról, hogy „benne legyen 
minden"!

Evangélikus szemmel lapozgatva a testes kötetet, jó l
eső érzéssel olvashatunk benne p l Ángyán Jenőnéről, 
Baranyai Miklósról, Bartsch Vilmosról, Danielisz Mi- 
hályról, Gömöry Arankáról, Heutschy Csabáról, Halasi 
Andrásról, Lestyán Pálról, Legány Ödönről, Mateidesz 
Józsefről, Piska Gyuláról, Szkokán Lajosról, Sztehlo 
Gáborról, Hason Jánosról....

A z „Evangélikus Egyházközség” címszó után frap
páns ismertetést találunk a hatvani evangélikusságról, 
megemlítve ezt az érdekességet is: „...H .-ban és főleg 
környékén 1730 körül sok volt az evangélikus; a kapuci
nus rend minden évben 3-7 evangélikust a katolikus val
lásra térít. (A máriabesnyői kapucinus rend Historia 
Domusából.) . . .” Lassan ment a gyülekezetszervezés, 
tipikus szórványsorsban sokat veszítettünk évszázadok 
alatt!

A z „Evangélikus templom” cím után a templom le
írása, és az építés története olvasható. A z ismertetés 
megemlíti az eddig itt szolgált 5 lelkész közül 4-nek a ne
vét; kár, hogy az 5. lelkész neve kimaradt, azé, aki az egy
házi épületek köré gyülekezetét szervezett: Jávor Pálé! 
Megemlítendő, hogy Tévéi Endre lelkész neve helyesen: 
„Terei"; Scholz Lászlónak pedig nem „munkadoktorá
tusa” (=„dr."), hanem „díszdoktorátusa” (=„D.”) van 
(84. old.).

Még néhány, általunk felfedezett elírás, pontatlanság: 
Doktay János meghalt: 1991. március 31-én (66. old.); 
„Balatontomaj” helyesen: „Badacsonytomaj” (107. 
old.); „Megszűnt iskolák”: a felsorolásból kimaradt a 
Vegyipari Technikum (220. old.).

Meszlényi Zoltán életrajzából kimaradt annak a 
szomorú ténynek a megemlítése, hogy -  m int eszter
gomi káptalani helynököt -  letartóztatták, és Kis- 
tarcsára internálták. A z embertelen bánásmód követ
keztében a budapesti rabkórházban halt m eg 1953. 
jan. 11-én. A z esztergomi bazilika altemplomában 
nyugszik. (Vő.: Szántó K.: A  meggyilkolt kát. papok 
kálváriája -  Mécses Kiadó, 1992. 51 k , 63. old.) -  
(240k. old.)

Eddigi munkásságukra tekintettel, Kocsis István 
könyvtárigazgató és M otion Zoltán TIT-titkár is megér
demelt volna egy-egy szócikket!

A  hibák, pontatlanságok, sajtóhibák kijavítása „Pót
lás” utólagos mellékelésével, vagy egy későbbi, 2. kiadás
sal megtörténhet.

A  lexikont a két ismert helytörténész: Németi Gábor 
és Demény-Dittel Lajos lektorálta; használatát jó l segíti 
a Rövidítések jegyzéke, a Névmutató, az Irodalomjegy
zék, valamint a Hatvani időszaki kiadványok jegyzéke. 
Sajnos, könyvesbolti forgalomba nem kerül, de az ér- 
deklődők a város közintézményeiben és kultúrközpont-
jaiban megvásárolhatják.

A  könyv készítői, laadói és a nyomda dolgozói hasz
nos munkát végeztek -  segítségükkel

t ö b b e t  t u d h a t u n k  H a t v a n r ó l !Sebeiken Pálma
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Sajtóosztály dolgozói látogattak el 
-  meghívásra -  Erlangenbe, a Mar
tin Luther Bund (MLB) székházá
ba.

Erlangen városának neve jól is
mert egyházunkban. Korábban az 
idősebb lelkészgeneráció számos 
tagja az egyetem teológiai fakultá
sán, mint ösztöndíjas egészítette ki 
tanulmányait, vagy itt készültek fel 
doktori szigorlatukra. Tizenöt
húsz éve pedig a maiak kapnak sok 
segítséget a rendszeres nyelvtanfo
lyamokon. Az MLB főként a szór
ványhelyzetben élő egyházakat 
igyekszik segíteni, így kapott sok 
segítséget egyházunk is a múltban 
és ma is.

Két napot töltöttünk Erlangen- 
ben. Ismerkedés, tanulmányozás 
és a Bajor Evangélikus Egyház két 
fontos városának és intézményei
nek megismerése volt a cél és a 
program.

Első estén nagy szeretettel foga
dott és együtt vacsorázott velünk 
Peter Schellenberg főtitkár és a kísé
rőül mellénk adott Michael Hübner 
lelkész, aki a kollégiumok spirituá
lisa. A  beszélgetés-felölelte az MLB 
jelenlegi munkáját. A rendszervál-

Csoportunk Niirnbergben

konfirmáció” volt. 50 és 40 éve 
konfirmáltak gyűltek össze hála
adásra. Egyik jubiláns volt az ige
hirdető, éppen a bajor egyház püs
pöke: Hermann von Loewenich 
püspök. A 103. zsoltár alapján fel
idézte az 1945-46-os németországi 
helyzetet, fiatalságuk idejét. Ak
kor a szegénység és a reménység

között éltek. „Ma örömmel vallha
tom -  mondta a püspök - , hogy Jé
zushoz, népéhez, egyházához tar
tozom. Ezért van mit hálát ad
nom.” Istentisztelet után szemé
lyesen köszöntöttük a püspököt, 
mint a testvéregyház tagjai.

Vasárnap délután még átláto
gattunk Bambergbe. Ez a város 
épületeinek szépségével, tiszta ut
cáival és barátságos embereivel 
tett ránk hatást. A háború megkí
mélte. Jártunk a katolikus püspöki 
dómban is, ahol a monda szerint 
égy lovas szobor Szent Istvánt 
mintázza.

Élményekben igen gazdag, vi
dám és a közösséget erősítő volt 
utunk. Akik naponta együtt dolgo
zunk, nemcsak a közös munka köt 
össze bennünket. Most egy na
gyobb, testvéregyházi közösségbe, 
hasonló munkát is végző testvérek 
közé kerültünk. Az ilyen alkalmak 
ráirányítják figyelmünket az egy
ház Urára, közös az Urunk és kö
zös a Lélek, mely az egyházban 
mindenütt munkálkodik, és ennek 
jeleit jó felfedezni itthon is és kül
földön is. Tóth-SzöllSs Mihály

tozás óta különösen intenzív mun
kát végeznek az oroszországi és a 
Független Államok Közössége ke
retében működő evangélikus egy
házak számára. Orosz nyelven ld- 
adták Luther Kis Kátéját, énekes
könyvet és olyan irodalmat, mely 
szükséges azoknak, akik több évti
zeden keresztül egyáltalán nem, 
vagy csak alig részesülhettek az 
egyház tanításának megismerésé
ben. Egyik ilyen kiadványuk volt 
1991-ben Gottfried Voigt: Was die 
Kirche lehrt (Bevezetés az egyház 
tanításába) című munkája, melyet 
orosz nyelven is kiadtak. Megjegy
zem, hogy mi is lefordíttattuk ma
gyar nyelvre ezt a művet, és még ez 
évben sajtóosztályunk kiadja. (Ka
rácsonyra megjelenik.)

Kis csoportunk az első napot 
Nümbergben töltötte. Megnéztük 
a város két főtemplomát, a St. 
Lorenz- és a St. Sebaldus-templo- 
mot, és hosszan időztünk az építé
szet és művészet szépségeinek 
megismerésében. A  várba is fel
mentünk, ahonnan ráláthattunk az 
egész városra, és örömmel állapí
tottuk meg, hogy nem hódoltak a 
divatnak, nincsenek felhőkarco
lóik.

Vasárnap Erlangennel ismerked
tünk. Három korszakot visel ma
gán a város. Az óváros a magja -  
1398-ban már városi rangot ka
pott. Ettől délre a hugenották 
francia földről való elűzése után 
települtek le őseik, ez az újváros. 
1743-ban Frigyes Sándor tartomá
nyi gróf megalapította az egyete
met, és ekörül alakult ki az egyete
mi városrész. Ma erős ipara is van 
a városnak, melyet a Siemens cég 
és számos más vállalat letelepülése 
biztosít.

Istentiszteletre az óvárosi temp
lomba mentünk, mert itt „arany-

JÓ AZ ÚR
Lelkésziktatás K issom lyón

Testvér! Ha Vas megyében jársz, 
keresd meg azt a cseppnyi falut, 
Kissomlyót, mely a Kisalföld szé
lén a szőlőhegy alatt található. 
Ahogy felfelé baktatsz a „földraj
zi” értelemben vett dombon -  ta
lán ha van 320 m magas - , s meg
látod, szíveddel is, a szorgoskodó 
népet, amint kapával a kezében 
hajlong, dolgozik, lépésről lépésre 
küzdve az emelkedővel, megérted 
Te is, hogy miért jársz „hegyen”. A 
tetőre érve aztán kitágul a hori
zont. Gyönyörű tájon pihenhet 
meg szemed, hazánk egy darabján. 
Az itt élők kemény munka gyü
mölcsét eszik. De nemcsak ke
nyérrel él az ember, vallják már 
több mint 220 éve, hat falu evan
gélikusaival együtt.

612 lélek kívánsága öltött testet, 
amikor Borgáta, Duka, Egyházas- 
hetye, Jánosháza, Káld, Kissom- 
lyó, Kocák presbiterei, közgyűlése 
úgy döntött, lelkipásztort hív, 
„helyben ídkót” -  ahogy Ők morícT-'"' 
ják. Tusakodással, imádsággal tel
jes 12 hónap múlt el, amíg 1996 
nyarának végén, a frissen, adomá
nyokból, önerőből felújított paró
kiába beköltöztették meghívott 
lelkészüket, Cserági Istvánt, csa
ládjával együtt.

Óktóber 5-én a hajnal fényei 
már ott látták a gyülekezet asszo
nyait serénykedni, sütni-főzni a 
templom kertjében, garázsában. 
Aztán jöttek közelből, távolból a 
vendégek, hogy kifejezzék örömü
ket, együtt ünnepeljenek, adjanak 
hálát Istennek a sok meghallgatott 
könyörgésért. Az 1783-ban épült 
szép templomban orgonaszó 
hangjaival kezdetét vette az iktatá
si istentisztelet. A  hit és szeretet 
légköre ölelte át az egybegyűlte
ket. Zügn Tamás, az iktatás szolgá
latát végző esperes igehirdetésé

ben rámutatott arra, hogy „Jó az 
Ú r”, s az Ő jóságának bizonyítéka, 
hogy Jézus Krisztusban testet öltve 
jött a földre, hogy a sötét és bűnös 
világnak megmutassa a boldogság
ra vivő utat. Rámutatott arra is, 
hogy ez a boldogság az üdvbizo
nyosság, független a pillanatnyi 
testi-lelki állapottól, s hogy ezt kell 
megértenünk, elfogadnunk és 
megélnünk. Akkor majd lelkész és 
gyülekezet számára megtapaszta
lássá lesz, hogy jó az Űr, Aki a 
Szentlélek által testvéri közösséget 
formálhat kegyelméből és akaratá
ból.

Meghatottan hallgatta az ün
neplő gyülekezet az erre az alka
lomra szerveződött helyi énekkar 
szolgálatát és a 10 lelkész által 
énekelt konfirmát.

A  beiktatott lelkipásztor igehir
detésében arra buzdította a megje
lenteket, hogy „Jézus Krisztus láb
nyomát követve menjetek be a 
szoros kapuig 'm ért 'csak' á szoros 
kapun bemenve, a keskeny úton jár
va juthatunk el az örök életbe”.

A gyülekezet hittanosai kedves 
műsorral, imádsággal, virággal, sa
ját maguk által készített igés la
pokkal örvendeztették meg az ün
nepségen részt vevőket.

Az ünnepi közgyűlésen meleg 
hangú szavakkal, baráti-testvéri ál
dáskívánásokkal mondtak köszön
tőt: Zügn Tamás esperes, dr. Nagy 
János egyházmegyei felügyelő, Ko
vács László orosházi, Stermecki 
András ösküi, Kovácsné Tóth Már
ta vönöcki lelkész, valamint dr. 
Molnár Gyula székesfehérvári fel
ügyelő és Tóth Ferenc helybéli pol
gármester. Pecnyik Pál testvérünk 
erre az alkalomra írt versében fo
galmazta meg a lelkipásztornak, 
gyülekezetnek szóló köszöntőjét. 
A  gyülekezet felügyelőnője, Né-

Testvérgyülekezeti kapcsolat létrejötte
T tostberg  (Bajorország) -  B udapest-Fasor

Evan^clikus Elei 1996. november 10.

Fogadás a TVostbergi Városházán: középen W. Heinze polgármester és Szirmai 
Zoltán lelkész

Három évvel ezelőtt kezdődött 
a kapcsolat: két felnőtt fiú keresz
telésére a keresztszülők Németor
szágból érkeztek. Hamarosan 
visszatértek egy bajorországi evan
gélikus gyülekezet énekkarával és 
egész estét betöltő szép hangver
senyt adtak fasori templomunk-’ 
ban. Akkor fogalmazódott meg a 
kölcsönös gondolat: legyen a két 
gyülekezet között testvérgyüleke
zeti kapcsolat.

Időközben új lelkész kezdte 
meg a német-osztrák határ köze
lében lévő gyülekezetben szolgála
tát, és a korábbi terv most valósul
hatott meg, szeptember utolsó he
tében. 8 tagú gyülekezeti küldött
séggel indultunk a látogatásra, 
amelyben gyülekezetünk minden 
korosztálya képviselve volt, és töl
töttünk három sűrű programmal 
előkészített szép napot a 45 éve 
alapított vendégszerető és a mi
enkhez hasonló nagyságú német 
gyülekezetben.

A három nap során gyülekezeti

meth Józsefivé azt az igei üzenetet 
fogalmazta meg, hogy „aki mind
végig kitart, üdvözül”, és kedves 
szóval hívogatott a szeretetven- 
dégségre. Az elbocsátó Tési gyüle
kezetből érkezett 36 fős küldöttség 
könnyek közt vett búcsút szeretett 
lelkipásztorától, s bízta Urunk ke
gyelmébe a kissomlyói gyülekeze
tei.

Hálát adunk Neked Jézus Krisz
tusunk, hogy ismét megtapasztal
hattuk, mint már annyiszor, hogy 
jó az Úr!

N.N.

képes beszámolók, egyes munka
ágak tapasztalatcseréi (lelkészi 
munka, hitoktatás, presbiteri, női, 
ifjúsági munka), szeretetvendég- 
ség, városnézés, kirándulás egy kö
zeli kolostorszigetre (Frauen
chiemsee), valamint a város pol
gármesterének fogadása és tájé
koztatója szerepelt a programban. 
Megtudtuk azt is, hogy néhány év 
óta jelentős evangélikus csoport 
települt le a városban Kazahsztán
ból, a 18. század óta különböző ko
rokban és okok miatt ott ragadt 
németek hazatelepülése folytán. 
Látogatásunk fénypontja a vasár
napi istentisztelet volt, amelyen a 
fasori lelkész és orgonista együtt 
szolgált a helyi lelkésszel és ének
karral a teljesen megtelt templom

ban, együtt éltek az úrvacsora 
szentségével.

Különböző családoknál nyer
tünk elhelyezést, és a záró kiérté
kelő beszélgetésen egybehangzóan 
dicsérhettük e családok vendég
szeretetét, az egész gyülekezeti kö
zösség érdeklődő, nyíltszívű barát
ságát. Sokat tanultunk tőlük és re
méljük, hogy mi is tudtunk hasz
nos információkat nyújtani a mi 
életünkről, gyülekezeti szolgála
tunkról.

A folytatás jövő év Pünkösdjén 
lesz, amikor lelkészükkel, énekka
rukkal és gyülekezeti tagokkal ők 
jönnek hozzánk, hogy folytassuk a 
most szeretetben megalapozott 
kapcsolatunkat.

Szirmai Zoltán

M inden csoda három  napig tart?
A  Dunaújvárosban felépült gyülekezeti centrum valóbhn csoda, legalább

is alig hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt bárki akár csak még álmodni is mert 
volna arról, hogy éppen ezen a helyen épül majd fö l egyházunk egyik legkor
szerűbb gyülekezeti kombinátja. De vajon mi történt az ünnepélyes májusi 
felszentelés óta? Meddig tart a „csoda”, kihat-e a hétköznapokra is? Erről 
kérdezzük R e i s  eh  G y ö rg y  lelkészt.

A  dunaújvárosi templom ma is 
hirdeti Jézus Krisztust, a csodát és 
valóságot, e világban is a nem e vi
lágot, a halállal szemben az életet, 
a múlandó ellenében a titokzatos 
öröklétet. A  hétköznapokban ez 
többek között azt jelenti, hogy 
gyülekezeti tagjaink szolgálata ré
vén a templom napközben is nyit
va áll, látogatható. így, aki ideve
tődik akár a városból, akár más
honnan, a templom falai között 
nemcsak gyönyörködhet, hanem 
lelki nyugalmat is találhat. Miként 
az építkezést is a csoportmunka és 
testvéri összefogás jellemezte, úgy 
a templom jelenlegi működése is 
csoportmunka, amely élővé teszi 
ezt a gyülekezeti központot. Ez a 
közös szolgálat erősíti és tartja 
meg a lelkészt is, hiszen ezáltal

érezhető a Szentlélek munkálko
dása.

Talán kevesen tudják, hogy Du
naújvárosra az ott folyó médiamun
ka miatt is érdemes odafigyelni Mi 
ennek a rövid története és jelene?

Négy év óta a helyi rádióban és a 
városi TV-ben is szolgálati alkalmat 
kaptunk, melyet örömmel haszná
lunk föl az evangélium teijesztésére. 
A rádióban 15 perces, a képernyőn 
pedig félórás műsoridő áll rendelke
zésünkre minden hónapban. Öröm, 
hogy az Evangélikus Rádiómisszió 
is felfigyelt erre a lehetőségre, és ép
pen Dunaújváros lehet az első tele
pülés, ahol új kezdeményezésként a 
helyi „Dominó” Rádió hétvégeken 
az Evangélikus Rádiómisszió prog
ramjait is sugározza.

Úgy ismerjük Reisch György lel

készt, m int aki mindig tele van új öt
letekkel, tervekkel. Melyek ezek?

Gyülekezetünk jelenleg kulturá
lis missziót is végez városunk éle
tében. A kiváló akusztikájú temp
lom bekapcsolódott a város zenei 
életébe. Szeretnénk még tovább 
erősítem az evángélikusságról ki
alakult kedvező képet és szociális, 
valamint nevelési feladatokat is 
felvállalni. így álmaink között sze
repel házi beteggondozó szolgálat 
kialakítása, idős testvéreink segíté
se mind testileg, mind pedig lelki
leg, a mindennapi igével. Gyüleke
zeti központunk épülete alkalmas 
arra is, hogy idősek napközi ellátá
sát is megszervezhetnénk. Ez segí
tené az épület napközi kihasználá
sát és a környék nyugdíjasainak 
napjait is megszépíthetné.

Végül, de nem utolsósorban, a 
jövőre gondolva, egy óvoda mű
ködtetése tehetné még teljesebbé 
a gyülekezet szolgálatát.

Adja Isten, hogy ezek az „álmok” 
is megvalósulhassanak!

G.P.

Soknemzetiségű egyházunk ma
In te r jú  Kovács Z som bor tem esvári evangélikus lelkésszel

Temesvár, a romániai forradalom kitörésének szín
helye. Annak idején úgy számoltak be a híradások ró
la, m int a soknemzetiségű város együttes megmozdu
lásáról. Elmentünk megnézni, hogy milyen ebben a 
gyönyörű nagyvárosban az igazán solqiemzetiségű 
evangélikus gyülekezet.

A  templomban rögtön feltűnt a háromfajta ének
tábla: magyar, német és szlovák énekeskönyv szerint. 
A feliratok is így készültek. Az istentisztelet után Ko
vács Zsombor lelkésszel beszélgettem.

-  Hogyan került ebbe a gyülekezetbe?
K. Zs.: 1994-ben végeztem el a teológiát Kolozsvá

rott, ez az első helyem, még abban az évben novem
berben kezdtem el itt a szolgálatot.

-  Ma virágvasárnapi istentisztelet volt, ami egyszerre 
több nyelven folyt. M i ennek a pontos menete?

Ami minden vasárnapra jellemző, az az, hogy szin
te a teljes liturgia két nyelven folyik: magyarul és né
metül. Az sem jelentene nagy gondot, ha csak egy

nyelvű lenne, mert a gyülekezet 90%-a mindkét nyel
vet beszéli. Hogy ne legyen túl hosszú az istentiszte
let, az igehirdetést egyik vasárnap magyarul, másik 
vasárnap németül végzem. Nagy ünnepeken mindkét 
nap magyar és német nyelvű igehirdetést tartok. Szlo
vákul én csak a Miatyánkot és az Ároni áldást mon
dom el. A szlovák ajkú híveknek minden vasárnap 
van szlovák istentiszteletük, mivel most helyeztek ide 
egy közeli településre szlovák lelkészt, aki bejár Tfe- 
mesvárra.

-  Mennyien vannak az evangélikusok Temesváron?
A temesvári gyülekezetnek a századfordulón több

mint ezer tagja volt. Ez a templom méretéből is lát
szik. Jelenleg körülbelül 450 evangélikus él itt, ebből 
80 szlovák, 200 német, 100 magyar és a többi román 
vagy vegyes származású. Mindig van a templomban 
3-4 olyan gyülekezeti tagunk, aki csak románul tud. 
Emiatt a Miatyánkot és a hirdetést az állam nyelvén is 
elmondjuk.

A németek kivándorolnak, s ez más felekezetnél is 
jellemző. Nem múlik el hét, hogy ne jönne valaki iga
zolásért, hogy ő német evangélikus. Kell a követsé
gen...

-  Tehát akkor itt a magyar Himnusz eléneklése nem is 
olyan lényeges az istentisztelet végén, mint például a 
brassói magyar evangélikus gyülekezetben?

Nem, itt valóban nem énekeljük el a Himnuszt.
-  Hogy történik az úrvacsoraosztás?
Ismerem a híveket annyira, hogy tudom, kinek mi

lyen nyelven kell mondani az úrvacsorád igét. De ha 
eltéveszteném, akkor sem lenne belőle sértődés...

-  Angolul is elhangzott néhány mondat...
Igen, van egy svéd vendégünk, aki diakóniai mun

kát végez gyülekezetünkben. A szegényekkel foglal
kozik, még egy hétig lesz itt. Ő angolul szólt a temp
lomban, amit románra fordítottam. így mindenki ér
tette.

-  Hogyan tanult meg ennyi nyelvet?
Magyarul otthon, románul és angolul az iskolában 

tanultam. Németül akkor kezdtem el tanulni, mikor 
idekerültem Temesvárra. Itt azonnal fölvettem a kap
csolatot Matos Pál nyugalmazott esperessel, aki, 
mondhatom, hogy anyanyelvi szinten beszéli a néme
tet. Ő segített abban, hogy a bemutatkozó istentiszte
leten legalább jól fel tudjam olvasni a liturgiát és a 
megírt prédikációt. Azóta persze sokat tanultam né
metül. Szlovákul csak a Miatyánkot tanultam meg.

-  M i a presbiteri gyűlés nyelve?
Román, de el lehet képzelni, mekkora káosz lenne, 

ha közben mindent fordítani kellene. Elég hosszúra 
nyúlna minden megbeszélés.

- A  konfirmáció is követi e nyelvi szokásokat?
Igen, idén német gyerekek konfirmálnak, németül 

lesz a konfirmáció. De ez évente változik. Mindegyi
ket olyan nyelven vizsgáztatom, amilyen nyelven kéri.

-  Ez valóban nagy nyelvi türelemre vall! Örülhet a te
mesvári gyülekezet, hogy ilyen, nyelveket tudó lelkésze 
van. További sikereket és Isten áldását kívánom munká
jára!

Ifi. Káposzta Lajos

Cserkész voltam
1932-ben lettem aszódi diák. 8 éven át tagja voltam a 

csapatnak 7 táborban életem legszebb élményeit éltem 
át. 1936-ban Városlődön volt a tábor. Izgalmas körül
mények között jutottunk oda. Június 20-án indultunk el. 
Holmijaink egy vagonban voltak amit egy szombathelyi

személyvonat végéhez kapcsoltak Mi pedig az utolsó 
személykocsiban voltunk 65-en.

Városlődön lekapcsolták a mellékvágányra tolt va
gont. A  bíró vezetésével 3 szekér várt ránk A  vagonból 
átrakodtunk a szekerekbe. A  falutól 4 km-re volt a tá
borhelyünk Mi a bíró vezetésével elindultunk hátizsák
jainkkal rövidített úton a dombokon, erdőkön át, a sze
kerek pedig más úton közelítették meg a helyet. A z erdő
ben járva, egyre sötétebb lett körülöttünk a világ majd 
villámlás, dörgés, és ömlött az eső. Már közeledtünk az 
erdő egyik tisztásához, de a szekerek még messze jártak 
A  bíró azt tanácsolta, hogy forduljunk vissza. Két taná
runk egyre csak ezt kiáltotta: „Ne menjetek egymás mel
lett!” -  attól félve, hogy a Sűrű villámlások belénk csap
nak Ahogy közeledtünk a faluhoz, a bíró megdöbbenve 
állt meg mondván: „eltévedtünk”. Ugyanis derékig érő 
víz hömpölygött az utcán.

A  szekerek is visszajöttek A  falu túlsó hegyoldalában 
volt egy üres, nagy pajta. A  tanáraink azt akarták hogy 
ott töltsük az éjszakát. A  bíró azonban erről lebeszélte 
őket, mert egyik fala kidőlt -  a gyerekek át vannak ázva, 
megfáznak menjünk a kocsmába. így is történt.

A  kocsmáros egyben mészáros is volt, így a pajtában 
volt száraz szalmája. Asztalokat, lócákat az egyik sarok
ba összeraktuk a szalmát leterítettük Sajnos, egyikünk se 
talált a hátizsákban száraz holmit. Én alaposan megjár
tam, mert anyám egy rég színes ágyterítőbői zsákot varrt 
nekem, s ez minden fehérneműt megfestett. Lefeküdtünk 
mint a malacok összebújva. É j félkor felzörgettek minket, 
s kiáltották Cserkész urak! Jöjjenek tüzet oltani! Kimen
tünk az utcára, s megdöbbenve láttuk hogy ég a pajta.

Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan magunkban 
megköszöntük Istennek hogy megmentett minket a biz
tos haláltól.

Regényt írhatnék a 7 tábor különleges élményeiről.
Jó volt, szép volt, kár, hogy ez is elmúlt.

Hernád Tibor
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/ —------ NAPRÓL NAPRA —
íme, most van a kegyelem ideje! íme, most van az 

üdvösség napja! 2Kor 6,2.
VASÁRNAP Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint 

emberben bízni. Zsolt 118,8 (Lk 17,20-30; Rom 
14,7-9; Zsolt 90). Minden embert érhet csalódás, 
keserűség, bánat. Nyomorúságunk nem egy esetben 
fordulhat áldássá, imádságos életünk keserű fogla
latává. Vannak élethelyzetek, ahonnan már csak Is
tenre lehet nézni, és belátni, megvallani: emberi 
kapcsolatokért, vagy egy általam választott társért 
eldobtam a te hűséges szeretetedet Istenem! Vigyük 
Istenünk elé a nyomorúságunkat! Az ő hűséges sze- 
retete még abból is jót tud kihozni. -  Ha valóban, ki
tartó hittel nála keresünk oltalmat.
HÉTFŐ Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, él

jetek minden emberrel békességben. Róm 12,18 
(Lk 11,14-23; 2Kor 11,7-15). Mi keresztyének is 
olyanok vagyunk, mint a telefon vagy villanyhálózat. 
Drága hírek és felülről való energia továbbítói. Ne
künk is fáj, ha nem tudjuk megakadályozni, hogy el
lássanak minket mindenféle szégyenbélyeggel, mat
ricával és egyebekkel. Annyira lehetséges az embe
rekkel békességben élnünk, amennyire bízunk ab
ban, hogy Jézus Krisztus magára vette a méltatlanul 
reánk ragasztgatott szégyenbélyegeinket is azért, 
hogy mi valóban tiszták legyünk.
KEDD A gonosztevő így szólt: „Jézus emlékezzél 

meg rólam, amikor eljössz a királyságodba!” Erre ő 
így felelt neki: „Bizony mondom néked, ma velem 
leszel a paradicsomban. Lk 23; 42-43 (Mt 24,15—28; 
2Kor 11,16-33). Mikor kell megtérni, azaz igaz bűn
bánatot tartani Jézus előtt? A válasz: Ma. Most.
SZERDA Pál írja: Gondunk van a tisztességre, nem

csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. 2Kor 
8,21 (3Móz 25,14; Mt 24,29-35; 2Kor 12,1-10). 
Megrágalmazás kifejezetten a szolgálataink gyü-

l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

mölcseiért ér minket a legjobb igyekezetünk, a tisz
tán tartott nevünk és becsületes életvitelünk ellené
re. Eggyel tisztában kell lennünk: A megrágalmazás: 
botránkoztatás. A keresztyén életszolgálat szeretet
tel igyekszik megelőzni a megbotránkoztató rágal
mazót, és kegyelemért esedezik a rágalmazó számá
ra csakúgy, mint a megbotránkoztatott becsapottak 
számára.
CSÜTÖRTÖK Jézus meglátta Jakabot és Jánost, 

amint a hálóikat rendezgették a hajóban; és azonnal 
elhívta őket, azok pedig elmentek őutána. Mk 
1,19-20 (Mt 24,36-42; 2Kor 12,11-18). Jakab és Já
nos nem foglalkozást cserélt, hanem hálót. Eddig 
zsinegből kötötték a hálójukat és halat adott bele az 
Úr. Ezentúl evangéliumból és felülről való szeretet- 
ből kötött hálóval kellett halászniok és megmentés
re váró életeket adott bele az Úr.
PENTEK A trónon ülő ezt mondta: íme, újjáterem

tek mindent. Jel 21,5 (Jer 18,1-10; 2Kor 12,19-21). 
A mi Urunk dicsősége annál fényesebben ragyog, 
mennél inkább megveti, megrágalmazza és elveti ez 
a világ. Az újjáteremtés folyamata itt van közöttünk. 
Mi az akadálya annak, hogy belemerüljünk, meg
tisztuljunk és meggyógyuljunk, mint egykoron a szír 
Naamán, aki engedett a hallott igének?
SZOMBAT Az apa ezt mondta szolgáinak: Együnk 

és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltáma
dott, elveszett és megtaláltatott. Lk 15,23-24 (Mt 
24,43-51; 2Kor 13,1-13). Botránkozás ne essék! Mi
ért volt az apa öröme határtalan? -  Azért, mert a fia 
akkor fordult el a bűn vályújától, amikor még egész
séges is maradhatott, meg tökéletes is. Azt, hogy le
gyetek tökéletesek, az alapvető követelménye Jézus 
Krisztusnak, aki számon kéri tőlünk a fiatal generá
ciókat.

B oncsérné Pecsenya A nna

Bach az aluljáróban
Megyek le a metróba. A mozgó

lépcső föl-le hordja a tömeget, 
mindenki siet, elfoglalt. Gondok
kal telve, közönnyel vár, amíg viszi 
a lépcső. Ilyenkor úgy érezzük, 
hogy talán csak egy örökmozgó gé
pezet „alkatrésze” vagyunk. Visz a 
lépcső föl vagy le.

Az aluljáróban zene szól: valaki 
hegedül, -  kezében a hangszer, lá
ba előtt a kis tányér, amely várja a 
forintokat. Bachot játszik. Egy ko
rái dallamát ismerem fel a hegedű
szóban. Szíven üt a nagy ellentét: a 
város nyugtalanságába csendesen 
beleszól a Bach-korál hangja. 
Bach a „nagy” zeneszerző, sőt ma 
divatos is. De ki érzi meg, hogy 
Bach valami m ás...

Bach a metróaluljáróban dalla
mával, harmóniájával egy másik 
világot hirdet. Isten világát, amely
ben rend van és nem zűrzavar -

szeretet és nem közöny vagy ép
pen gyűlölet.

Bach zenéjével sokan úgy van
nak, mint az igével: unalmas, nem 
kell -  „lezárom a rádiót”.

Pedig sok ember a lelke mélyén 
siratja azt a békességet, amelyet 
elvesztett, mióta Isten nélkül él. 
Tudat alatt vágyik rá. Ez a hegedű
szó az aluljáróban, Bach zenéje, 
minket Istenhez hív.

Most nem azt kérdem, van-e fü
led Bach zenéje számára, hanem 
egy sokkal fontosabbat? -  Van-e már 
füled az ige, a Biblia és a mennyei 
dolgok számára. Tudjuk-e már, 
hogy ezt a fogékonyságot az ige 
iránt nem a több olvasás, tudás, is
meret, információ -  hanem csak a 
szív megváltozása, megnyitása hoz
za létre. Csukott szívek, zárt ajtók 
vagyunk -  míg maga Jézus meg 
nem érint szeretetével, kegyelmé

vel. Erre utalt Jézus, mikor éjszaka 
Nikodémussal beszélgetett: „Bi
zony, bizony mondom neked, ha va
laki nem születik újonnan, nem lát
hatja meg az Isten országát ” (Jn 3,3).

Valaki telefonál. Kiabálva 
mondja: -  Kérem, beszéljen han
gosabban. Artikuláljon jobban. 
Nem értem.

Csak a körülállók nézik moso
lyogva, hogy m iért kiabál -  hiszen 
a hiba nem a telefonban van, de 
nem is a beszélő partnerben, ha
nem az idős emberben, akinek 
rossza füle, úgyszólván süket.

Jó lenne ha megértenénk: ha az 
ige „nem mond semmit” -bennem  
van a hiba, a fülemben, sőt a szí
vemben.

Isten sokféleképpen szól és hív. 
De lehet-e téged megszólítani? 
Vagy közönyösen mégy tovább, 
mint a sok ember, akinek semmit 
nem mond, hogy Bach-zene szól a 
metróaluljáróban.

Gáncs Aladár

S ze líd sé g
Seregek Ura!
Ajándékozd meg a lelkemet 

minden engedelmességgel, 
szelídséggel
és az engemet megbántó 
felebarátomhoz való 
szeretettel és 
békésséges tűréssel 

Mindnyájan gyarlók vagyunk, azért 
szállítsd le szivemben 
a felebarátom ellen indult 
bosszúságot,
hogy ne tulajdonítsa neki vétekül
gonosz cselekedeteit,
mellyel engem haragra indított
és ha bár nagyon megbántott is,
mégis ne engedd,
hogy bosszúállásra
gerjedjen az én szivem.

Úgy vezérelj engem, 
hogy én ellenségemnek 
minden gonoszságáért 
minden jóval fizessek,

és véghez vigyem ama szent parancsolatodat: 
Áldjátok azokat, 
alak titeket átkoznak, 
jó t tegyetek azokkal 
alak titeket gyűlölnek.
És imádkozzatok azokért, 
akik titeket háborgatnak.

Am int Tetőled, ó mennybeli szent Atyám, bűneim  
bocsánatját kívánom, 

oly tökéletesen bocsássák meg 
én is mindazoknak, 
akik ellenem vétettek, 
ezt pedig mindannyiszor, 
valamennyiszer végbe ment 

felebarátom vétke ellenem, 
és igy fia  legyek az én mennyei Atyámnak.

Ámen.

Torkos András Engesztelő Áldozatából (1709)
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és a Tiszta Forrás Alapítvány szolgálóival folyó év november 
17-én 14 órától november 22-én 12 óráig missziói hetet tart

SZENVEDÉLY- ÉS LELKI BETEGEK RÉSZÉRE
a BÉTHEL Missziói Otthonban, 2081 PILISCSABA, Szé
chenyi u. 8-12.

Megközelíthető:
Bp. Nyugati pu.-ról Esztergom felé menő vonattal,
Bp. Erzsébet térről Esztergom felé menő autóbusszal.
Jelentkezés:
A fenti címen Varga Gábor gondnoknál, postán vagy tele

fonon: 06-26-375-218.
Ha lehet, hozzon magával minden résztvevő: Bibliát, tisz

tálkodási eszközöket, ágyneműhuzatot, lepedőt és jegyzetfü
zetet

Étkezési hozzájárulás: 3500,- Ft/fő (+ ha szükséges mo
satási díj), ami a helyszínen rendezhető.

Várjuk alkoholisták, neurotikusok, gyógyszerfüggők, 
kényszerképzetektől gyötörtek stb. jelentkezését, akik lelki 
és testi nyomorúságuktól szabadulni vágynak Jézus Krisztus 
által.

Aki kéri és valóban rászoruló, annak mérsékelt anyagi se
gítséget nyújtunk, esetleg ingyenessé tesszük a héten való 
részvételt.

Kérjük a gyülekezetek segítségét a rászorulók küldésé
ben, támogatásában és imádságban.

A MISSZIÓ adománnyal való támogatása OTP-n keresz
tül az EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS EGYHÁZ 
11707024-20347257 sz. csekkszámláján történhet. A csekk 
hátuljára kérjük ráírni: Lelki Segély Szolgálat L.S.Sz.

Segélykérés!
A „NYUGDÍJASOK A NAGYCSALÁDOKÉRT” alapít

vány a mostani tanévben csak 57 nagycsaládot tudott beis
kolázási segélyben részesíteni, a tavalyi 89 családhoz ké
pest.

Karácsonyra szeretnénk több rászoruló keresztény/tyén 
nagycsalád gyermekeit segélyben részesíteni. Ezért nagyon 
szépen kérjük, hogy támogassák nemes célú alapítványun
kat, hogy ne kelljen felszámolni, hiszen a rászorulók száma 
most is csak növekszik. Szíves támogatásukat a segélyezet
tek nevében is előre hálásan köszörűjük. Idézzük az írást; „A 
jó cselekedeteink elkísérnek minket”.

Címünk: „Nyugdíjasok a Nagycsaládokért” alapítvány: 
1122 Budapest, Csaba u. 5. Tel.: 156-3046. Készpénz-átu
talási megbízás (csekk) ugyanott kapható, telefonon is meg
rendelhető. Az adomány az adóalapból levonható. Ehhez az 
APEH eng. száma: 7121613508.

JÉZUS -  ISTEN KEGYELMÉNEK  
HATALMAS JELE
Lk 11,29-35

Üdvözítő Urunknak kemény és 
igazságos kijelentése volt kortársai
ról: „ez a nemzedék -  gonosz nemze
dék!” Látva a mi nemzedékünket, 
talán jobbat mondana? Ismerve a 
20. század történetét, társadalmi 
viszonyait, háborúit, bűnügyi sta
tisztikáit, a különféle zavaros ideo
lógiákat -  más lenne a megállapí
tása nemzedékünk felől? Ne gon
doljuk! Az a nemzedék jelt kívánt. 
A mai is. Isten jelenlétét, munkás
ságát, hatalmát bizonyító csodás 
jelenséget vár ez a nemzedék is. 
Jelet akar látni, és nem hinni!

Krisztus Urunk a Jónás-jelre 
mutat. Ninivébe elérkezett Isten 
megtérésre felszólító igéje. Jónás 
különös előzmények után Isten 
küldötteként megérkezik a bűnös, 
züllött városba. Igehirdetésére 
lám, megtért Ninive! Jézus nem
zetségével, kortársaival is ugyan
ennek kellett volna megtörténnie. 
Meg kellene térnie, igazat kellene 
adniok Jézusnak -  mert Jónásnál 
nagyobb van közöttük! Csak ezt ők 
nem látják, mert vakok.

Dél királyasszonya a távoli Afri
kából maga ment el Salamon ki
rályhoz, hogy részesüljön Istentől 
kapott bölcsességéből. Jézust kor
társai, népe nem veszi komolyan. 
Tanítása nem kell. Jézus ellen tá
madnak, ádáz haraggal vitatkoz
nak vele, köveket szorongatva, 
meg akarják ölni... Nem látják, 
nem tudják, mert nem akarják 
tudni, hogy aki velük van és közöt
tük tanít, gyógyít, csodákat tesz -  
az a Jézus mérhetetlenül nagyobb 
Salamon királynál is.

Jézus Krisztus tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz! Felfigyeltek 
Jónásra, mint jelre, a niniveiek. Jé
zusra is felfigyelnek itt-ott a világ
ban emberek. Jézus a legmeggyő
zőbb jele Isten hatalmának és 
mentő, üdvözítő kegyelmének. 
Mit és mire vár még az emberiség? 
Miféle. világmegváltóra gondol a 
mi korunk? Nincs más ember és 

I teremtmény és-„nincsen üdvösség 
senki másban, mert nem is adatott 
az embereknek az ég alatt más név, 
amely által üdvözülhetnénk!” 
(ApCsel 4,12).

Igénkben Üdvözítő Urunk ajká
ról kétszer is elhangzik egy nagyon 
fontos, kijelentés: „feltámad az 
ítéletkor” — mármint Dél királynő
je, és „feltámadnak az ítéletkor -  a 
ninivei férfiak. Elgondolkoztató 
szavak! Az az Úr mondja ezt, aki
ről kétezer év óta, ígérete alapján 
azt valljuk, hogy „eljön ítélni élőket 
és holtakat!” Nemcsak földi fele- 
lősségrevonás, népi, vagy másféle 
ítélet van és vár reánk, de van egy 
ígért és minden emberre váró, kö
zelítő ítélet Jézus visszajövetelé- 
ben. Minden perc és minden óra 
feléje, hozzá visz közelebb. Az 
övéi várva várják dicsőséges meg
jelenését. Sok „jel” figyelmeztet 
minket erre a feltámadásra és íté
letre. Figyeljünk csak!

Egyházunk Jézus szavaival nem 
ijesztget és nem rémít -  csak to
vább adja, hirdeti Isten szereteté- 
nek Jézusban megjelent jelét. 
Mert Isten szerette ezt a világot. 
Nem akarja a vesztét. Ez a Jézus
jel áll ott a világban a keresztben! 
Mint fáklya verem előtt. Figyel
meztető fény, világosság! Remé- 
nyik Sándor, evangéliumi lelkületű 
költőnk úja: „Ilyen fáklyát tűzött az 
Isten is a farkasvermes világ köze
pébe. ”

Fény és világosság. Igénk befe
jező mondatai erre utalnak. Ez a 
jézusi világosság, fény teszi vi
lágossá szemünk fényét. Hiába vi
lágít a lámpa, ha nem működik 
jól testünk lámpása -  a szemünk. 
A sötét, nyugtalan tekintet, a za
varos haragvó szempár sötétsé
günket bizonyítja. Jézusnak, a vi
lág világosságának ragyogása ott 
tükröződik szemünk fényében. 
„A lámpás megvilágít téged fé
nyével!”

Siúneghy József

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, Istenünk, köszönjük Neked, 

hogy Üdvözítő Urunkban jelt adtál ne
künk. Kegyelmednek, üdvözítő és meg
tartó szeretetednek jele O! Nyisd meg 
szemünket dicsősége fényének meglá
tására. Tisztítsd meg szívünket, sze
münket és gondolkodásunkat Szent 
Lelked által. Amen.

BUDAPEST-ZUGLÓ 
November 10-én du. 4 órakor szere- 

tetvendégség lesz a zuglói gyülekezet
ben. A „Segédlelkész voltam Zugló- 
ban”-sorozat keretében Detre János 
esperes az újrainduló aszódi gimnázi
umról tart beszámolót és áhítattal szol
gál. Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk!

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden 

érdeklődőt -  pedagógusokat, egyete
mistákat, teológusokat különösképpen 
is -  az Évangélikus Értelmiségi Mű
hely legközelebbi alkalmára, amelyet 
1996. november 20-án 18JŐ-2030 kö
zött tartunk a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. Témánk: 
Testi-lelki egészségünk -  MIBEN RE
MÉNYKEDJÜNK? Előadó: Dr. Réthe
lyi Miklós egyetemi tanár. Záró igehir
detéssel szolgál: ifi. Hafenscher Károly 
lelkész.

MEGJELENT!
Az ÚTMUTATÓ 1997. a Sajtó

osztály kiadásában. Kapható és 
megrendelhető a Könyvesboltunk
ban (VIII., Üllői út 24.). Ara: 110,- 
Ft

A Keresztény-Zsidó Társaság ren
dezvényei: November 10-én, vasárnap 
Teológiai Nap lesz Kaposvárott (Ber
zsenyi u. 14.) a Zsinagógában, du. 3 
órai kezdettel. Előadások a Mózesi 
Könyvekről.

November 13-án, szerdán du. 4 óra
kor a Társaság

EMLÉKPLAKETTJÉNEK 
kiosztása lesz a Deák téri Gimnázium 
Dísztermében. Utána du. 6 órakor a 
gyülekezeti teremben előadást tart 
Pelle János író, történész: Századunk 
kelet-európai és magyarországi vérvádjai 
címmel és filmvetítéssel.

A Teológiai Akadémia és a Zuglói 
Gyülekezet zenés áhítatot 
tart a MiBecentenárium 

alkalmából november 16-án, 
szombaton este 6 órakor 

a zuglói templomban 
(XIV., Lőcsei út 32.). 

Műsoron: magyar szerzők 
és J. S. Bach orgona- 

és kórusművei. 
Közreműködnek:

Finta Gergely 
és a Teológia Énekkara 

Csorba István vezényletével. 
Előadást tart:

Keveházi László.

PÉCS
Pécsi lelkészi-vallástanári szolgálata 

megkezdésének ötvenéves évforduló
ján a gyülekezet meghívására istentisz
teleti szolgálatot végzett október 27- 
én, vasárnap dr. Nagy Gyula ny. püs
pök. Délután a gyülekezet szeretetven- 
dégségén tartott előadást színes dia
felvételekkel ezen a címen: „Evangéli
kusok között az öt világrészben”.

FELVÉTELI HIRDETÉS
Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma 

felvételt hirdet az 1997/98-as tanévre,
amelyet már az új épületben kezdünk, 6 osztályos és 4 osztályos gimná
ziuma első osztályaiba.

Azok a jelentkezők, akiknek általános iskolai év végi eredményük el
érik a 4,5-ös átlagot, automatikusan felvételt nyernek gimnávinmnny 
megfelelő osztályába. Akik ezt az átlagot nem érték el, azokkal felvételi 
beszélgetést folytatunk, ahol az általános tájékozottságon túlmenően 
szaktárgyi kérdésekre is választ kell adniuk.

A gimnázium a hagyományos tantervi képzés mellett
emelt szintű német nyelvoktatást, gazdálkodási ismeret 

és környezetvédelmi specializációt 
tervez induló osztályaiban.

Jelentkezési lapok kaphatók az evangélikus lelkészi hivatalban és a 
gimnáziumban
Á iS F J ä Z ?  Aszód> Csengey u. 30. Tel.: 06/30/585-832. Jelentkezési ha

táridő: 1996. november 25.
A felvételi időpontja: 1996. november 30. (szombat) de 10 órakor 

Kollégiumot igény szerint biztosítunk

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. november io ,

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Bozóki 
Éva; D., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, n ., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, m ., 
Víziorgona u. 1. de. 9. Missura Tibor; Csil- 
iaghegy, in., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Thumay Béla; Óbuda, m ., Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV, 
Lebstück M. u. 36-J8. de. 10. B lá^  Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerófi Gyuláné; de. 
11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 4. szeretet- 
vendégség; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Muntag Ándomé; du. 6. Nagy Zoltán; 
Vm ., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
v itt ., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; vm., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vqjda 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 Ihmás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamásné; 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Gáncs Aladár; de. 11. (úrv.) Gáncs Aladár; 
du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., Németvölgyi 
út 138. de. 9. Ferenczy Erzsébet; Buda- 
gyöngye, XD., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. ; 
Budahegyvidék, XII., Thrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Kőszeghy Ihmás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Ihmás; du. fél 7. Takács József; 
v i l i  . Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh 
György; Xm ., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy Thmásné; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Thmplom tér de. 10. dr. Rafael József; Rá
kospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemp
lom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmi
hály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 
fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prod ám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rá
koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
dr. Harmati Béla; Pestszentlőrinc, XVm., 
Kossuth té r  3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVm., Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. 
de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 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. End- 
reffy Géza; Törökbálint (ref. templom) du. 
3. Endreffy Géza

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 23. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jel 14,12-13; az igehirde
tés alapigéje: Lk 11,29-35.

J Ó  REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Televízió november 23-ig, min
den szombaton reggel 8.00 órai kezdet
tel a TV1 csatornáján. A műsorok a 
magyarországi reformáció kezdeteitől 
a XIX. századig követik egyháztörté
nelmünket.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m -es rövidhullámon, 6235 kHz, 

november 9., szombat: Missziói Hír
adó -  Rolf Heitmann (Norvég Izrael- 
misszió),

november 10., vasárnap: „Uram, 
nyiss ajtót...” -  Menyes Gyula áhítata, 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

Gyűjtő keres készpénzért Hummel, 
Goebel és egyéb porcelánfigurákat. Sérült 
darabok is érdekelnek. Tfel.: 06-30-310-159, 
naponta 18 és 22 óra között.

KONKOLY MÜVEK
Tbronyóra és harangjáték, harangvillamo

sítás, elektronikus vezérlőóra készítése.
5 éves teljes körű GARANCIA.
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Tel.: 260-7065; 06-30-492-915

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangönló mester

2162 örbottyán, 
Rákócn út 119. Pf. }. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jászu. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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A z em ber legnagyobb nyomorúsága  
nem  a szegén ység , sem  a betegség , 

sem  a szív  csalódásai, sem  a halál.
Az a szerencsétlen ség , 

ha nem  tudjuk, miért születünk, 
szenvedünk é s  múlunk el.

Henri Perceive

" A TARTALOMBÓL
GYÓGYULJ, HOGY GYÓGYÍTHASS... 

ORGONAKÖSZÖNTŐ 

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP 

CSODÁLATOS HALFOGÁS

A felújított és megszépült pestszentlőrinci templom

VILÁGGYŰLÉS ELŐTT 
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG

,yA Lutheránus Világszövetség következő világgyűlése 
Hongkongban, az evangélikus egyházak misszióról al
kotott felfogásának próbaköve lesz” -  mondta dr. 
Gottfried Brakemeier elnök a Lutheránus Világszö
vetség 1996. évi tanácsülésének megnyitóján Géni
ben. „Először a Világszövetség történetében a Világgyű
lést olyan országban rendezzük, ahol a keresztyének iga
zán kisebbségben vannak. ”

A z  elkövetkező Világgyűlés és az LVSZ 50 éves 
megalakulásának ünnepe kapcsán, Brakemeier elnök 
a világban megtapasztalható növekvő globalizáció ki
hívásáról beszélt. Elnöki beszámolójában kiállt az 
igazságosság mellett, és az olyan gazdasági rendsze
rek mellett, melyek nem mondanak ellent az emberi 
jogoknak. Felhívta a figyelmet az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének problémáira, és elmondta, hogy bár 
egyházaink nem helyettesíthetik a hiányzó politikai 
struktúrákat, a Lutheránus Világszövetség kiáll az 
emberi jogok globalizációja mellett. A  világ helyzete 
iránt való közös felelősségérzet a világ lutheránusait 
egyaránt érinti.

Dr. Ishmael Noko főtitkár beszámolójában meg
erősítette a Lutheránus Világszövetség ökumené mel
lett való elkötelezettségét. Hangsúlyozta, hogy elkö
telezettségünk nem választás, hanem evangélikus hit
vallásunkhoz való hűségünk kérdése. Szólt a Porvoo 
Egyezményről, melyet nemrégen írtak alá észak-eu
rópai lutheránus és anglikán egyházak. A Porvoo 
Egyezményt mint „teológiai áttörést” jellemezte 
Noko főtitkár, amely más ökumenikus kapcsolatokra 
is gyümölcsöző hatással lehet.

Dr. Noko méltatta a Vatikán és az LVSZ között ké

szülő közös egyezmény megbeszéléseit, és hangsú
lyozta, hogy ezek az ökumenikus összefogással meg
kötött egyezmények mérdföldkövei lesznek a jövő 
ökumenikus mozgalmának.

Az LVSZ tagegyházainak életével kapcsolatban a 
főtitkár beszélt a társadalmakat érintő krízisekről, 
melyek az egyházak munkájára is hatással vannak. 
Nemcsak az egyházak költségvetésén látszik ez, ha
nem a beérkező támogatási kérelmek típusaiban is. A 
lelkészeik és egyházi alkalmazottaik számára fizetés
támogatást igénylő egyházak száma növekszik.

Két elnökhelyettes-választást is tartott a Tanács: 
George Anderson, az ELCA, észak-amerikai evangé
likus egyház püspök-elnöke és Jan Valent, a Jugoszlá
viai Szlovák Evangélikus Egyház püspöke lett az 
LVSZ két új elnökhelyettese. Jan Valent püspök ke
let-európai térségünket képviseli az LVSZ Végrehaj
tó Bizottságában.

A Tanács által megvitatott témák közül kiemelke
dett jelentőségével a jeruzsálemi Augusta Victoria 
Kórház ügye, melynek nemrégiben anyagi okok miatt 
kérdésessé vált a működése. Az Olajfák hegyén mű
ködő kórház az LVSZ segélynyújtó programjának ré
sze. Az Augusta Victoria Kórház 139 ággyal rendelke
zik és a Jeruzsálem és környéke palesztin lakosságát 
látja el 1950 óta.

A Lutheránus Világszövetség Tanácsának 1990- 
ben, Curitibában megválasztott vezető testületének 
ez volt az utolsó teljes ülése. Az egész Thnács, a világ 
lutheránusaival együtt már 1997-re tekint, a Világgyű
lésre, és az LVSZ 50 éves fennállásának jubileumára.

Pángyánszky Ágnes

A „REMÉNYSÉG TEMPLOMA”
Most fejeződött be az 1932-ben 

épült pestszentlőrinci evangélikus 
templom felújítása. A  gyülekezet 
1996. október 13-án ünnepi isten
tiszteleten adott hálát Istennek, aki 
mindvégig csodálatosan segített, 
majd az ezt követő közgyűlésen 
mondtunk köszönetét mindazok
nak, akik imádságos szeretettel, 
gondos közreműködéssel, és áldo
zatos adományokkal lehetővé tet
ték a mintegy 10 
millió forint költ
ségű renoválás el
készültét.

A hálaadó isten- 
tiszteletre 1100 
meghívót küldtünk 
ki: 900 lőrinci cím
zettnek, 200 bel- és 
külföldi barátunk
nak, támogatónk
nak. Ez az 1100-as 
szám is eszünkbe 
juttatja, hogy 1100 
éve, 896-ban jöttek 
be magyar eleink 
Kárpátok övezte 
hazánkba, a föld
kerekség legszebb /
és legjobb lakóhelyére. (Nézzük 
meg újra a föld hegy- és vízrajzi tér
képét ezzel a gondolattal!) Mille- 
centenáriumunkra lett tehát kész 
templomunk megújítása. Tény, 
hogy Országos Egyházunk támoga
tása mellett sem lettünk volna ké
pesek a renoválásra a testvéri szív
vel segítségünkre siető német és 
finn gyülekezet szeretete és adomá
nya nélkül.

Meghívónkon ezt kérésünkre 
két rajzban fejezte ki Pintér Győző 
Tibor építészmérnök, önzetlen 
szakmai segítőnk s egyben tisztelt 
egyházmegyei felügyelőnk.

Kívül-belül komoly átalakulá
son ment át templomunk. Tbtőzete 
cserép lett. A beázásos attikákat 
átalakítva befedtük. A lábazat-ki- 
falazásokat falsíkig visszafaragtuk.

A csapadékvizet föld alatti gyűj
tőrendszerbe vezettük. A templom 
mellett az udvari járdát egy lépcső
fokkal megemeltük. A templom
lépcsőt újjáépítettük. A  templom
belső világosabb lett. Közepére 
fent szép Luther-rózsát festettünk. 
A  templom uralkodó színe a hal
ványzöld lett. Orgonánk a felújítá
sán kívül új motort is kapott. A  vi
lágítás is javult kívül-belül...

A német, finn és pestszentlőrinci testvérgyülekezetek 
templomai

A hálaadó istentiszteleten so
kaknak csak állóhely jutott. D. dr. 
Harmati Béla püspök a nagy gyüle
kezet előtt a heti ige (Jer 17,14) 
alapján prédikált: Legyen ez a meg
újult templom a lelki gyógyulás és 
szabadulás helye -  Jézus Krisztus ál
tal! A z  oltári szolgálatban segítője 
volt Szirmai Zoltán esperes és a 
gyülekezet lelkésze -  jelen sorok 
írója — Havasi Kálmán.

A  közgyűlésen Horváth Miklós 
gyülekezeti felügyelő -  üdvözlő 
szavai után -  kifejezte köszönetün- 
ket egyházi felsőbbségünknek, a 
kivitelezőknek és minden támoga
tónknak. Elmondtuk, hogy gyüle
kezetünket számosán köszöntöt
ték. (Köztük volt az egykori pest
szentlőrinci segédlelkész: dr. Vájta 
Vilmos és dr. Molnár Rudolf is.) A z

D. dr. Harmati Béla püspök, Szirmai 
Zoltán esperes és Havasi Kálmán helyi 
lelkész végezték az oltári szolgálatot

elnökségben helyet foglaló Ottjörg 
Albert lelkész -  a német testvér
gyülekezeti delegáció vezetője azt 
a tényt, hogy olyan messziről eljöt
tek, az Útmutató mai igéjével in
dokolta: „Menj és nézd meg, hogy 
jó l vannak-e testvéreid.” (lMóz 
37,14.) Örömmel viszi haza a hírt: 
„a testvérek jól vannak!” -  Szirmai 
Zoltán esperes az Útmutató másik 
igéjére hívta fel az érintettek fi
gyelmét: „Ne legyünk becsvágyók, 
egymást ingerlők, egymásra irigyke- 
dők.” (Gál 5,26.) Egyházfelügye
lőnk felszólalásában kiemelte, 
hogy a pestszentlőrinci gyülekezet 
tudta, mit akar és mit szabad akar
nia, így a felkínált változatokból 
maga választott. (Az építészek so
se a maguk elképzelését erőltes
sék, hanem a gyülekezet óhaját ke
ressék.) A püspök zárszava így 
hangzott: „Legyen templomotok a 
REMÉNYSÉG TEMPLOMA!” A 
vendégek és a pestszentlőrinci 
testvérek örömmel és Istennek há
lás szívvel tértek haza otthonukba.

Havasi Kálmán

Béke mindenkinek -
A  Vallás és Béke Világkonferencia nemzetközi 

szervezetének tagozata október 10—13. között ha
zánkban, Dobogókőn tartotta négy évenként szoká
sos gyűlését. A katolikus egyház Manréza konferen
ciai központja adott helyet a gyűlés résztvevőinek.

Ez a konferenciaszervezet 1970-ben alakult meg, 
mint „nem nyereségközpontú” nemzetközi szervezet. 
Egyesíti magában a történelmi világvallások vezetőit 
és híveit. A béke és az igazságosság kérdéseivel fog
lalkoznak általában és a különböző világvallások taní
tásának megvilágításában, életük formálásában. Az 
idei konferencia témája ez volt. „Vallások egy igazsá
gos gazdasági rendért. ” Hazánkba azért jöttek el, mert 
úgy tartották, hogy híd vagyunk nyugat és kelet között 
a politikai és gazdasági kérdések tekintetében.

Huszonkét országból 100 résztvevő volt Dobogó
kőn, ahol jó lehetőség volt nemcsak a konferencia 
megrendezésére, de a gyönyörű őszi környezetben a 
séta közbeni kapcsolatteremtésre is. A keresztény 
egyházakon (római és görög katolikus, ortodox, re
formátus és evangélikus, valamint a kis egyházak) kí
vül zsidók, az iszlám, bahai é buddhista hitűek voltak 
együtt. Nemcsak papok és lelkészek voltak közöttük,

Magyar egyházi vezetők beszámolója

mindenki a békéért

A konferencia résztvevői

hanem társadalomtudósok, kutatók és gazdasági 
szakemberek is.

A megnyitó estén a magyar egyházak és felekeze
tek mutatkoztak be. Képünkön is láthatóan Paskai 
j Anlö bíboros érsek-prímás a katolikus egyházról, D. 
Szebik Imre püspök az Ökumenikus Thnács tagegyhá
zairól, dr. Domán István főrabbi, a Rabbiképző Inté
zet főigazgató-helyettese, a zsidó felekezetröl adott 
tájékoztatást. Ugyanitt szólt Platthy Iván c. államtit
kár arról, hogy milyen az egyházak és vallási közössé
gek helyzete az állami szervekkel kapcsolatosan. A 
konferencián 20 magyar résztvevő volt, rajtuk kívül 
még 25-en jöttek el a volt szocialista országokból. Az 
aktív tagok között 30 női és 15 ifjúsági résztvevő mu
tatta, hogy a lehető legszélesebb skála érvényesült a 
meghívásban.

A konferencia előadásaiból kitűnt, hogy bár külön
böző alapokon állnak a világvallások képviselői, a fel
vetett téma olyan általános és átfogó, hogy ahhoz va
lamennyien pozitívan álltak hozzá. Különös figyelmet 
keltett a magyar előadás, melyet dr. Balázs Judit pro
fesszor tartott „Gazdasági szilárdság és a „vasfüggöny” 
Európábann” címmel. A konferencia indító előadását

Alastair Hulbert (Brüsszel) tartotta. „ Vallás, gazdaság 
és az Európai Közösség; az Európai Unió perspek
tívájában.” A  kérdésekhez azután minden közösség 
hozzátette a maga támogatását, saját etikai alapállá
sát.

A kapcsolatok elmélyítését szolgálták azok a láto
gatások is, melyeket a különböző egyházaknál végez
tek a fővárosban. A zsidó felekezeteknél Lazarovics 
Ernő adott tájékoztatót, a Kálvin téren a református 
egyházaknál, a Szent István Bazüikában a katoliku
soknál tettek látogatást, majd a kört a Deák téren, az 
Evangélikus Gimnáziumban fejezték be. A  záróesten 
kis műsorban több országból jött különböző felekeze
tű résztvevők adtak kulturális műsort. Szavalatok, 
énekek, felolvasások között megszólalt magyar hoz
zájárulásként a Lutheránia Énekkarának műsora is. 
Befejezésül a békéért imádkoztak, ki-ki a maga nyel
vén és imádkozási rendje szerint. Ezt az imákozást dr. 
Johannes Lähnemann nürnbergi evangélikus pro
fesszor vezette.

A konferencia a világvallások összejövetele volt. 
Nem a szorosan vett ökumené egyházai, hanem 
különböző keresztény és nem keresztény vallások kül
döttei tettek hitet amellett, hogy Európa és a világ bé
kéje vagy békétlensége nem közömbös számukra. 
Ilyen szempontból nézve figyelemre méltó az is, hogy

A Lutheránia Énekkar szolgálata

Imádkozás a békéért

a következő konferenciájukat Bosznia-Hercegoviná
ba, Szarajevóba tervezik.

T.

M EGHÍVÓ
„Az evangélikus liturgia múltja és jövője” 

címmel lelkészek, egyházzenészek 
és az istentiszteleti liturgia iránt érdeklődők 

számára
november 30-án, szombaton 10-től 16 óráig 
konferenciát tartunk a Budapest-Deák téri 

evangélikus gyülekezet nagytermében.
A résztvevők előadásokat, referátumokat 

hallgatnak meg,
valamint fórumon, közös liturgikus 

éneklésben
és záró vesperán vesznek részt. 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk! 
Szerény ebéddel szolgálunk.

A Magyarországi A Magyar Egyházzenei 
Evangélikus Egyház Társaság

Zenei Bizottsága Protestáns Tagozata
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G Y E R M E K E K N E K

Mire használod a szemed?

Vannak fontos eszközeink, ame
lyekkel sok hasznos munkát végez
hetünk. Ilyenek pl. íróeszközeitek, 
amelyekkel elkészíthetitek a házi 
feladatot. De hiába hever ott a toll
tartódban a legdrágább toll is, ha 
nem veszed elő, nem írod le vele lec
kédet. Még rosszabb, ha nem arra 
használod, amire való, hanem pl. 
összefirkálod vele a másik füzetét 
vagy az iskolapadot. Akkor nem 
használsz vele, hanem kárt csinálsz.

Istentől is kaptunk fontos eszkö
zöket. Ilyen a szemünk, fülünk, ke
zünk, lábunk. De nem mindegy, mire 
használod őket, javadra vagy károdra 
vannak.

Ilyen hasznos szervünk: a sze
münk. Ha behunyod a szemed, sötét
ség vesz körül, nem látsz semmit. Mi 
lenne, ha mindig ilyen sötétségben 
kellene élned? Pedig vannak ilyen

emberek, a vakok. Sohasem láthat
ják meg, milyen szépek a virágok, 
madarak, állatok, fák, erdők. Milyen 
szép az ég, mit jelent, ha süt a nap. 
Sohasem láthatják meg szüleik, test
véreik arcát. Nem mehetnek iskolá
ba sem, nem olvashatnak könyveket, 
nem tanulhatnak. Nehéz valamilyen 
foglalkozást is elsajátítani, ezért töb
ben koldulásból élnek.

Isten azért adott szemet, hogy tud
junk örülni minden szépnek, gyö
nyörködjünk teremtett világában. 
Azért is adta, hogy megtanuljunk sok 
mindent, írni, olvasni, számolni, 
földrajzot, történelmet, nyelveket és 
sok hasznos tudományt. De mit ér, 
ha ott hevernek könyveitek, nem ve
szitek elő, nem tanultok belőle? Mit 
ér, hogy van szemetek? Olyan, mint
ha nem lenne. Még rosszabb, ha nem 
azt nézitek vele, amit kellene, ami jó, 
hanem ami ártalmas.

Egy kisfiúról hallottam. Nem tu
dott aludni. Ha aludt, kiabált álmá
ban. Nappal is félt, nem mert egye
dül maradni. Hangokat hallott, ül
dözték. Nem értették, miért van ez, 
míg ki nem derült, hogy olyan filme
ket nézett meg, amit tiltottak a szü
lei: „Űrgammák, X-akták, krimik, 
horror filmek.” Szeme juttatta ide,

ebbe a veszedelmes, gyötrelmes álla
potba, nem hasznára volt, hanem 
kárára. Olyanok vagyunk, mint a 
komputerek. Amit ezekbe a gépek
be betáplálnak, az benne van, azt 
bármikor előhívhatjuk. Ilyen a sze
münk is. Amit vele lefényképezünk, 
az bennünk van, bármikor felidéz
hetjük.

Ahol gyermekkoromban laktam, 
azt a házat ma is látom, ha rágondo
lok, mert a képe ott van bennem. 
Ezért nem mindegy, mi megy be a 
szemeden bensődbe, lelkedbe. Kar
csit fiatalon az juttatta börtönbe, 
hogy amit látott, addig nézte, míg 
meg nem szerezte.

Isten azért is adta szemünket, 
hogy megismerhessük Őt is, az ő 
ajándékaiban részesüljünk. Nemcsak 
a látható világ gazdagsága legyen a 
miénk, hanem a láthatatlanok is. Eb
ben szemünk sokat segíthet. Kezed
be veheted és olvashatod Isten köny
vét, a Bibliát. Megismerheted Isten 
tudományát, a legnagyobb bölcsessé
get. Jézus azokat nevezi igazán va
koknak, akik nem látják meg, nem is
merik meg Őt, nem hisznek Benne. 
Mit ér, hogy van szemed, de nem lá
tod a láthatatlant, ami egyedül örök
kévaló?

H írek Pápua
Bálint Anikó 12 éves kislány annak a családnak a 

tagja, akik 1996 tavaszán missziói feladattal Pápua 
Új-Guineára utaztak. (Keresd meg a térképen! Olvass 
róla a földrajzkönyvből vagy lexikonból!) Ott jár iskolá
ba és az alábbi levélben számol be első benyomásaik
ról:

„Közel 5 hónapja érkeztünk meg Pápua Új-Guineá
ra, ahol az ország második legnagyobb városában, Lae- 
ben lakunk. ”

(Keresd meg LAE-t és az ország legnagyobb váro
sát!) tyA gyerekekről az első benyomásainkat szeretném 
megosztani veletek. A  tengerparti falvakban a gyerekek 
nagyon barátságosak, sokszor hívnak úszni, csónakázni, 
de vannak, akik sikoltozva, néha sírva szaladnak el Né
hány szülő azzal ijesztgeti a kicsiket, hogy: Ha rossz 
vagy, jön a fehér ember és megesz!!” (Milyen színű bő
rük van a pápuáknak?)

„Szerencsére a mi lakónegyedünkben nagyon barát
ságosak a gyerekek, mindig utánunk kiáltoznak: Helló 
Anikó! Martin! Kamm, na pilai wantaim mipela! (Gye
re velünk játszani, Marci!) A z iskolánkban az a szokás, 
hogy péntekenként egy-egy osztály elmegy a városi kór
házba, ahova szegényes étrendjük kiegészítésére sok gyü
mölcsöt viszünk. Két hete a mi osztályunkból néhányon 
meglátogattuk a gyerekosztály egyik kórtermét. Ahogy 
beléptünk, egy helyi ápolónő fogadott bennünket kedve
sen. Tudta, hogy miért jöttünk, azt mondta, hogy nyu
godtan körbelátogathatunk 2-3-szor is.

Körbenézek a kórtermen. Körülbelül 40 ágy van bent 
Mindegyik nagyon rövid és alacsony. Sokan jönnek ide 
nagyon messziről és a közlekedés nagyon nehezen meg
oldható. Ha valaki kórházba kerül az nagy esemény, 
ezért néha az egész család eljön, hogy ápolják a gyereket. 
Szomorúan látjuk, hogy minden családnak összesen 
EG Y ágy jut, s a betegen kívül mindenki a földön, az ágy 
alatt alszik. Ennivalót kapnak, de a gyümölcsnek nagyon 
örülnek, hiszen itt nem ju t ilyen finomság nekik Két ha
talmas tál felvágott gyümölcs -  tisztított banán, ananász,

Ú j-G uineából

papaya, mangó stb. -  van nálunk. így is van, aki szégyen
lősen, szerényen 2-3 darabkát vesz Olyankor mindig no
szogatjuk biztatjuk őket, hogy nyugodtan vegyenek in
gyen van -  míg meg nem tömik a tányérjukat.

Ahogy telik az idő, egyre több élményem lesz, és ígé
rem, hogy ennek a beszámolónak is lesz folytatása.

Bálint A nikó”
(A  te osztályod vagy hittancsoportod milyen szere- 

tetmunkát végez?)
Eddig a levél. A zárójelben levő felszólítások vagy 

kérdések feladatot jelentenek számotokra. Aki még 
karácsony előtt elküldi jó válaszát az Evangélikus 
Külmissziói Egyesület részére, Budapest, 1085 Üllői 
út 24. sz. alá, jutalmat kap.

(A földrajzi szélességi és hosszúsági fo k  megjelölésével 
vagy a környező országok leírásával lehet pontos választ 
adni!)

Várja írástokat:
Agnes néni

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

F I A T A L O K N A K

ALÁZAT
A büszkeség sokféle formát ölt. 

Egyesek közülünk magasról lené
zik a többieket, és megítélik hibái
kat. Mások félrevonulnak és elég
telennek érzik önmagukat. Ismét 
mások ingaként lendülnek egyik 
szélsőségtől a másikig. Pál azt kéri 
tőlünk, hogy ne magasztaljuk föl, 
de ne is kicsinyeljük le önmagun
kat, hanem józanul ítéljük meg 
helyzetünket.

Olvassátok el Márk evangéliu
mából a 10,32-45-ig terjedő sza
kaszt. Ebből a részből kiderül, 
hogy a tanítványokra ráfért -  aho
gyan ránk is - , hogy alázatot tanul
janak Jézustól. Ezzel az igesza
kasszal kapcsolatban néhány kér
dést teszünk fel nektek. Beszélges
setek róla barátaitokkal, beszéljé
tek meg az ifjúsági órán, s írjátok 
meg gondolataitokat, melyből so
kan meríthetnének. (Nem felesle
ges fáradság tehát mindez!)

1. Mi a különbség az alázat és az 
alacsony önértékelés között?

2. A Jézustól hallottak fényében 
miért nem helyénvaló Jakab és Já
nos kérése?

3. Vannak-e nekünk is hasonló 
ambícióink, mint Jakabnak és Já
nosnak?

4. Hasonlítsuk össze a többi tíz 
tanítvány bűnét Jakab és János bű
nével!

5. Voltunk-e már irigyek, esetleg 
haragosak is, amikor másokat di
csértek, minket pedig nem?

6. Jézus szerint mi a különbség a 
világ szerinti nagyság és az Isten 
országában elérhető nagyság kö
zött?

NE FÉLJ!
Ne fé(j olyan lenni, amilyen vagy. Mert Isten 

olyannak akart és teremtett, amilyen vagy.
„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem.” 

(Zsolt 139,1)
Ne fé(j kimondani és képviselni őszinte véle

ményedet. M ert mások csak ezáltal tudnak té
ged helyesen megítélni.

„Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” (Mk 
15,39)

Ne félj elveszíteni az arcodat Mert mindig 
csak a saját magad által alakítottról lehet szó. 
A te igazi arcod hozzád n ő tt

„Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él 
bennem.” (Gál 2,20)

Ne fé(j a fontos és a sürgős között különbsé
get tenni, és a sürgős dolgot abbahagyni, ha va
lami fontos tennivalód akad. Mert a sürgős dol
gok megkínoznak téged és elrabolják az idődet, 
a fontos azonban meggazdagítja életedet

„Márta, Márta, sok mindenért aggódol és 
nyugtalankodol, pedig kevésre van szükség, va
lójában csak egyre. M ária a jobbik részt válasz
totta, amelyet nem vesznek el tőle soha.” (Lk 
10,41-42)

Ne fé|j a holnaptól vagy a holnaputántól. 
Mert mindig csak föltételezheted, hogy mi fog 
történni -  sohasem tudhatod a z t

„És íme, én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Mt 28,20)

tesedik. A gőg mindig a nála hitvá
nyabbat látja. Azoktól nincs mit 
tanulnia. A gőgös ember fejlődés- 
képtelen. Az alázatos előtt végte
len lehetőségek nyílnak.

A szolgalelkűség távol áll az alá
zatos lelkűiéitől. A szolgalelkűnek 
nincs önbizalma, gyáván meghu
nyászkodik a nála értéktelenebb 
előtt. Az alázatos a „tökéleteshez” 
hasonlítja magát. Mindig tudja, ér
zi, miben lehetne különb. Ez nem 
keseríti el, mert elfogadja önma
gát, és teszi, amit tehet, amire ké
pes.

Pilinszky János lényegrelátón ír 
az alázatról. ,A z  alázat az igazi tu
dás és az igazi megismerés kapuja. 
A z alázat gyönyörű egyensúly a tu
dás és nem tudás, felejtés és tapasz
talat között. A  művészi szép -  az 
mindig egyfajta alázat gyümölcse. 
A z alázat minden igazi nagy tett, 
minden valódi erkölcsi és szellemi 
erőkifejtés előfeltétele. Már a dolgok 
természetéből fakad, hogy aki fel
adatában elmélyül -  »megfeledkezik 
magáról«. ”

A z alázat csöndes. Alig hallani 
szavát. Suttogására azonban fi
gyelnünk kell. Ha végleg elnémul
na, a gőg ölné meg az emberiség 
erkölcsét.

Vajon hogyan gondolkodói az 
alázatról? Már a szó -  alázat -  
napjainkban rossz hangzású. Pedig 
nélkülözhetetlen erkölcsi érték. 
Alázatban válhat igazán naggyá 
egyén és közösség.

Az alázat ritkán kérdi: kinek van 
igaza? De gyakran kérdi: ki szeret 
jobban?

PÁLYÁZAT
A Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsá

gi Bizottsága pályázatot ír ki evangélikus ifjúsá
gi csoportok felszerelésvásárlásának támogatá
sára.

Ebben az évben elsődleges célunk olyan ifjú
sági csoportok támogatása, amelyek még nem 
rendelkeznek alapfelszerelésekkel. így elsődle
gesen énekfüzetek, gitár, sportfelszerelés vásár
lásához kívánunk szerény anyagi segítséget ad
ni.

Pályázni csak űrlapon lehet, amelyet telefo
non, levélben lehet kérni, vagy személyesen át
vehető az Üllői út 24. alatt Marton Tamásnál 
(Tel.: 117-55-67).

A pályázatokat 1996. november 25-ig lehet 
beadni a fenti címen.

A  bírálóbizottság csak a kiírásnak megfelelő 
és határidőre beérkező pályamunkákat tud ér
tékelni.

A rendelkezésünkre álló összeg: 250 000 Ft.

Válaszaitokat, meglátásaitokat a következő címre várjuk:
Bp.-Zuglói Lelkészi Hivatal -  
1147 Budapest, Lőcsei út 32.

7. Milyen területeken befolyá
solja a világ felfogása a keresztyé
neket az emberi nagyságról alko
tott elgondolásukban?

8. Milyen jó példákat láttunk a 
cselekvő alázatra gyülekezetünk
ben, családunkban vagy munkahe
lyünkön?

Segítségül közlünk még néhány 
gondolatot Mácz István: Kísértés a 
jóra című könyvéből.

A földig görnyedő teherhordó 
fölött legmagasabb az ég -  állítja 
Weöres Sándor költő. Mintha azt 
mondaná, hogy az alázatban 
„meghajtó” ember váltja ki (vagy 
érdemli meg) a legmagasabb tisz
teletet.

Mi az alázat? Az alázat benső 
szabadság. Olyan szabadság, mely
ben a lelket nem béklyózza a szol
galelkűség és nem fogja kalodába 
a gőg. Az alázat helyes önismeret. 
Az alázatos tisztában van értékei
vel. Ismeri fogyatékosságait. Az 
alázatos ember tudja, mit ér, mire 
képes, mit tud. Önérzetesen to
vábbfejleszti értékeit, kibontakoz
tatja azokat. Felelősséget érez ön
maga iránt. Annyinak akar látsza
ni, amennyi. Nem többnek, s nem 
kevesebbnek.

Az alázatos ismeri saját korlá
táit. ítélkezéseiben, döntéseiben 
képességeinek meghatározottsága 
segíti, hogy a helyeset válassza. 
Csak azt, amire képes, amit el tud 
látni, amit elbír. Nem vállal olyat, 
amihez nem ért. így válik megbíz
hatóvá a közösségben. Az alázat 
„fölfelé” néz, ki különb nála. Attól 
tanul, tőlük. Ezért fejlődik, tökéle

Thököly Imre eredeti zászlója a kiállítás egyik jelentős 
darabja (A Hadtörténeti Múzeum tulajdona)

Jsflencven évvel ezelőtt, 1906-ban szállították haza a 
Í V  fővárosba szabadságharcunk vezetőinek hamva
it. II. Rákóczi Ferenc hamvait a Szent István-baziliká
ban, az evangélikus Thököly Imre ham vait viszont 
Deák téri templomunkban ravatalozták fe l az elteme
tés előtt. E zt az évfordulót -  a millecentenárium évé
ben -  méltó módon ünnepelte meg egyházunk, am i
kor az Evangélikus M úzeumban kam arakiállítást nyi
tottak meg október 21-én, a T h ö k ö l y  I m r e -  
e j n l é k e k b ő l .

belépésnél időrendi tábla fogadja az érkezőt, m e
lyen végigkísérhetjük Thököly élete pályáját. Figyelem
felkeltő  a mennyezetről lelógó két eredeti zászló, az 
egyik Thököly, a másik Rákóczi zászlaja. M indkettőt 
a Hadtörténeti M úzeum adta kölcsön e kiállításra. 
Központi helyen találunk egy albumot, melyben a ha
zahozatal és a temetés képei mellett Késmárkról való 
képeket is láthatunk Korabeli térképek az akkori M a
gyarországról (1684-ből) és Erdélyről is, valamint 
Thököly kiáltványának egy példánya ugyancsak 1684- 
ből. A  N em zeti M úzeum kölcsönzött egy korabeli 
kelyhet, találunk képeket a családról, P e t r ő c z y

Thököly em lékkiállítás az evangélikus m úzeum ban

I s t v á n ,  Z r í n y i  I l o n a  é s P e k r y  L ő r i n c  
képe áll Thököly mellett. Találhatók még érmek kü
lönböző portrékkal és Thököly törökországi naplójá
nak részletei. I. Lipót életrajza, egy 1686-ből való tör
ténelmi regény és egy érdekes ném et kiadású könyv 
1687-ből, melyben magyar és lengyel történelmi hő
sökről olvashatunk

A  kiállítás megnyitásán S c h a l t e r  B e r n a 
d e t t  (Pécs) és S ü l i  Z s o l t  (Nagyveleg) teológus 
szolgált verssel és felolvasással. D r. F a b i n y  T i 
bor ,  a M úzeum igazgatója megnyitójában hangsú
lyozta, hogy ez a kiállítás a történelmi egybeesés foly
tán hozzájárulásunk a millecentenárium egyházi 
megünnepléséhez is.

Megnyitó ünnepi beszédében D . d r . H a r m a t i  
B é l a  püspök találó idézettel emlékezett m ind a 90. 
évfordulóról, a millecentenáriumról és az 56-os forra

dalom 40. évfordulójáról, am ikor T o l n a i  M i 
h á l y  kolozsvári prédikátor „ V i t é z e k  t ü k ö r é ” 
cím ű 1676-ban megjelent művéből idézett: „ M a 
g y a r ,  n e  v e s z e s d  a m a g y a r t !  V i g y á z z  
j ö v e n d ő b e l i  m e g m a r a d á s o d o n !  H i 
t e s d  e l  m a g a d d a l ,  h o g y  k e v e s e n  v a n 
n a k  e m b e r e k  k ö z t  j ó a k a r ó i d .  A k á r  
l u t h e r i s t a ,  a k á r  p á p i s t a ,  a k á r  k á l v i 
n i s t a  l é g y ,  c s a k h o g y  m a g y a r  v a g y . . . ” 

E zek a szavak időszerűen csengenek ma is, am i
kor fejünket meghajtjuk az emlékezésben Thököly 
Im re előtt. M iközben kelet és nyugat között találjuk 
helyünket, m időn kevesen vannak jóakaróink, meg 
kell szívlelnünk: nekünk egy hazában, együtt kell él
nünk! Bárm i légy is... lutherista, pápista vagy 
kálvinista... légy magyar -  hangzik k i m ai em léke
zésünkkor e rég. szavakból. A  „jövendőbeli megma-

n. Rákóczi Ferenc eredeti zászlója, Pro Libertate felírással 
és a magyar címerrel (A Hadtörténeti Múzeum tulajdona)

Teológusok szolgálata a megnyitón verssel 
és felolvasással

D. dr. Harmati Béla püspök megnyitó beszédét tartja

radásunk” a tétje ennek a m agatartásnak és ez a ta
nulság legyen erős bennünk, am ikor azokra a sza
badsághősökre em lékezünk, akik „pro patria et li
bertate” készek voltak áldozatot hozni, életüket oda
adni.

A  20. század végén illő emlékezés elismételni és új
ra ízlelgetni a régiek szavait.

A  kiállítás valóban m éltó a jubileum ok megünnep
léséhez és egyházunk múltjához, a szabadság kivívá
sában való részvételünkhöz. Összeállításáért és meg
rendezéséért köszönet illeti dr. Fabiny Tibor pro
fesszort és a M úzeum munkatársait, de köszönetét 
kell m ondanunk a társszerveknek, a Magyar Nemzeti 
M úzeumnak, a Hadtörténeti M úzeumnak, az Evan
gélikus Országos Könyvtárnak és a Levéltárnak, a Bu
dapesti (Fasori) Evangélikus G im názium nak a kiállí
tott tárgyak kölcsönzéséért.

A  kiállítás egy esztendeig tart nyitva és ajánljuk 
megtekintését gyülekezetek és iskolák fővárosi kirán
dulási programjába.
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GYÓGYULJ, HOGY GYÓGYÍTHASS...
Lelkészavatás Apostagon

Lelkészavatás volt október 13-án, vasárnap délután 
az apostagi templomban. Bácsiné Vilmos Andrea, teo
lógiai tanulmányait elvégezve, kérte lelkésszé avatá
sát. Félje a dunaegyházi gyülekezetben szolgál, de 
Apostagot is gondozza. Most, hogy feleségét lelkészi 
szolgálatra küldték ki, ketten végezhetik a két gyüle
kezetben nem könnyű munkájukat.

D. dr. Harmati Béla püspök, dr. Cserháti Sándor pro
fesszor és Káposzta Lajos esperes végezte az avatási 
szertartást. A két gyülekezet tagjai szép számban töl
tötték meg a templomot.

Az avató igehirdetés a heti ige, Jer 17,14 alapján 
szólt: „Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, sza
badíts meg, akkor megszabadulok. ” A zsoltáros imád
ságával most ez a gyülekezeti közösség fordul Isten
hez. A lelkészi szolgálat a gyógyulás és gyógyítás szol
gálata. Beteg a világ Isten nélkül -  a távolra szakad
tak, tudatosan elfordultak gyógyulásra szorulnak. Ez 
elsősorban spirituális feladatra szólítja a lelkészt! Is
ten színe elé kell vonni az embert, hogy lelepleződje
nek dolgai és azután Istennél találhat gyógyulást.

Emellett a tanítás, a diakónia és a kultúra ápolása is 
feladat a lelkész számára.

Hangsúlyt kapott a mondat második fele is. A 
gyógyulás nyomában jár a szabadulás is. A hitnek gyü
mölcsei vannak és lesznek. Isten szabadságát hirdesd!

„ ní;ma nem kell bizonyítani, szemlátomásra van 
K bennünk is. Érezzük azt, hogy kell a sza
badság! Istentől eltávolít, megkötöz nem csupán a 
szegénység, de a gazdagság is. Nincs igazi élet, nincs 
egészség Isten nélkül, de van Istennel békesség, sze- 
re *5/í-^S ̂ r^kes élet. Indulj hát! Gyógyíts és szabadíts!

Mindkét gyülekezet vezetői és tagjai meleg szere
tettel köszöntötték papnéjukat, aki ezentúl lelkészük 
is lesz. A környékbeli lelkészek, reformátusok és ka
tolikusok is kifejezték örömüket és segítő szándéku
kat e szolgálatba indulásnál. A szívekre helyezett ige
hirdetés legyen útravaló lelkészeknek és a gyülekeze
teknek is: gyógyulj, hogy gyógyíthass, találd meg az Isten 
szabadítását, hogy hirdethesd a szabadulás útját!
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Evangélikus Élet 1996. november 17.

Orgonaköszöntő
Sobori evangélikus templomunk 

orgonájának sorsára gondolva, a 
híres Stradivari-hegedű jut az 
eszembe. A Stradivari-hegedűk a

világ legszebben szóló hegedűi kö
zé tartoznak. Egy alkalommal egy 
fiatal művészt az a megtiszteltetés 
ért, hogy e híres hegedűn játszha
tott. A fiatal művész kiejtette ke
zéből a szépen szóló hegedűt. Mit 
ér egy összetört, egy néma hege
dű? Egy hangszerjavító tisztelve a 
hangszer készítőjét, ismét összeil
lesztette a megrepedt részeket. 
Miután elkészült a javítással, kezé
be vette és játszott rajta. A hegedű 
hangja szebb volt, mint valaha.

Ezt a csodát élhettük át mi is, 
amikor szeptember 21-én, hosszú 
idő után újra megszólalt az orgo
na. Az orgona több évtizedig hall
gatott, magán hordozta a II. világ
háború és az 1956-os események

sebeit. Elgondolható, milyen öröm 
volt egyházközségünk számára, 
hogy orgonája ismét megszólalt.

Ünnepségünk igehirdetői szol
gálatát D. Szebik Imre püspök a 
117. Zsoltár alapján végezte. Di
csérjétek az Urat! Évtizedek után, 
most már nemcsak énekszóval, ha
nem orgonaszóval is dicsérhetjük 
Istent. Milyen felemelő érzés, ami
kor egy templomban csendesen 
szól az orgona, és én a padban 
hallgathatom. Mennyi erőt kap be
lőle az ember. Dicsérjétek az 
Urat! Dicsérje az orgona az Urat!

Ünnepi közgyűlésünkön Kovács 
László gondnok tájékoztatott az 
orgona felújításáról. A felújítás 
költségei 220 000 Ft-ot tesznek ki. 
Köszöntést mondott Szabó György 
egyházmegyei felügyelő, Hülvely 
Sándor ny. lelkész, a gyülekezet 
volt lelkésze, Szűcs Kálmán farádi 
lelkész, aki a gyülekezetben 
helyettes lelkészi szolgálatot vég
zett. Asbóthné Pécsinger Éva mal- 
omsoki-csikvándi lelkész, aki a 
szomszéd egyházközségek köszön
tését adta át. Gyűrű Ferenc egyedi 
plébános a katolikusok nevében 
köszöntött.

Ünnepségünk záró részeként

W agner Szilárd  1. éves teol. hallgató  a 
fe lú jíto tt o rgonán já tsz ik

ünnepélyesen megszólalt az orgo
na. A zenés műsorban énekkel D. 
Szebik Imréné, orgonajátékkal 
Weltler Sándor soproni lelkész, 
Szűcs Péter főiskolai hallgató és 
Wagner Szilárd teológus vett részt. 
Öröm volt számunkra, hogy gyüle
kezetünk leendő kántora, Illés Ka
ti is megszólaltatta az orgonát.

A templomi ünnepség után ün
nepünk a faluházban folytatódott, 
amit áthatott orgonánk ünnepsé
ge, egyházközségünk öröme!

B éres László

KÜLMIS SZIÓI KÖRKÉP

K ihívás

C sodálatos halfogás
Lukács 5,1-11

Neve teológus körökben rosszul 
cseng. A  világszerte ismert, elhunyt 
teológiai professzor „fekete bárány
nak" számít. A ki elolvassa az 1941- 
ben egyetemi istentiszteleten tartott, 
itt rövidítve közölt prédikációját, el
fogadhatja a jellemzést: ez a tudós -  
evangélizáló igehirdető. Névjegyként 
mutatom be R u d o l f  B u l t m a n n  
igehiídetés'ét azok számára,'ctkik' 
hullottak róla, és azoknak is, akik 
nem ismerik.

I. A  keresztény hithez hozzátar
tozik, hogy hinnünk kell a csodák
ban? A mai ember számol azzal, 
hogy mindannak, ami történik, 
természetes oka és következmé
nye van. Azt is szokták emlegetni, 
hogy az Újszövetségben elbeszélt 
csodák tulajdonképpen nem cso
dák, hanem természetesen meg
magyarázható események. Krisz
tusban hinni nem azt jelenti, hogy 
az Újszövetség csodás történeteit 
valóságnak kell venni.

Nem! -  válaszoljuk erre az állí
tásra. A  keresztény hithez hozzá
tartozik, hogy Jézus csodatörténe
teit igaznak tartsuk. Mindenesetre 
hasonlóképpen kell szólanunk a 
csodákról, mint ahogyan Pál apos
tol a bálványáldozati hús evéséről: 
„Ha nem eszünk, nem lesz belőle 
hátrányunk, és ha eszünk, abból 
sem lesz előnyünk" (lK or 8,8). A 
keresztény hit Isten csodálatos cse
lekvésében hisz. Kész arra, hogy 
megtapasztalja Isten csodáit az 
életben. Amit egy csoda az Újszö
vetségben nekünk mondani akar,

úgy kell értenünk, mint egy képet. 
Amikor Jézus Péternek azt mond
ja: „ezentúl emberhalász leszel!”, ez 
megmutatja, hogy a halfogás cso
dája valami nagyobbnak a képe. A 
tulajdonképpeni csoda Péter apos
toli munkálkodása: emberi szájjal 
majd Isten igéjét szólja. Éppen ezt 
a csodát szemlélteti a halfogás.
‘ ■ II. Mi‘, keresztényeit,ija ,'íeremtó' 
Istenben hiszünk.! Isfétf terem tő 
nagysága elrejtett. Némely pilla
natban azonban- nyilvánvalóvá 
lesz. Például a természet szépségé
nek a felvillanása, egy művészi al
kotás lenyűgöző hatása; egy ke
gyelmes sorsfordulat átélése, vagy 
annak ellentéte: olyan történelmi 
megrázkódtatás, melyet Isten íté
letének tartunk. Ám a Teremtőben 
csak akkor tudunk hinni, ha mind
ezt saját magunk tapasztaljuk. Lu
ther mondja a Kis Kátéban: „Hi
szem, hogy Isten teremtett en
gem ...”. Es a Nagy Kátéban: „Hi
szem, hogy Isten teremtménye va
gyok”. A reformátor hozzáfűzi: 
„milyen kevesen hiszik ezt”. Ezek
hez a kevesekhez tartozunk-e? A 
csoda olyan történés, amely által 
ráébredünk, hogy mindenek elle
nére, a világ és a sors rejtélyei elle
nére, Isten előtt önmagunk elítélé
se ellenére Isten irgalmasan terem
tett bennünket, és kegyelmes ke
zében tart.

III. A bibliai elbeszélésben Jé
zus felszólítja tanítványait, hogy -  
noha egész éjszaka hiába fáradtak 
-  evezzenek a mélyre, és vessék ki

hálóikat. Ám éppen a mély vízben 
kevésbé valószínű jó halfogás. Ez 
arra tanít, hogy Jézus szava akkor 
hatol szívünkig, ha erőnk végére 
érünk. Igéjét nem hallhatjuk meg 
addig, amíg fel nem ismerjük elve
szett helyzetünket: „Erőnk magá
ban mit sem ér, Mi csakhamar eles
nénk”. Ha munkánkra úgy nézünk, 

"mint ami am i erőnktől’függ;-akkor 
nem látunk csodákat. Ha a Terem
tő Isten csodáit akarjuk nézni, és 
meglátni az egyetlen nagy csodát, 
akkor meg kell tagadni régi lé
nyünket, mely saját erőnkből akar 
élni, és elismerni bűnös voltunkat.

Annak az embernek, *aki ezt 
megvallja, megnyílik a szeme an
nak látására, milyen ajándékot 
adott Isten a világnak Jézus Krisz
tusban. Szemléletessé lesz a bibliai 
történetünk. A csodálatos halfo
gás után Péter leborul Jézus lábá
hoz: „Menj el. tőlem, mert bűnös 
ember vagyok, Uram!” Jézus akkor 
így szólt hozzá: „Ne félj, ezentúl 
emberhalász leszel!” A kétség- 
beesett bűnös ember átéli a cso
dát, és éppen ez a tulajdonképpeni 
csoda, hogy Jézus a bűnös embert 
magához hívja, szolgálatába állítja 
és újjá teszi. Isten megtapasztalt 
szeretetéből fakadó cselekvés ma
ga a szeretet cselekedete. Az az 
ember, akinek lényét és cselekvé
sét ez a derűs szeretet hatja át -  
más emberek számára csoda. Isten 
csodáit így láthatjuk , és a magunk 
részéről előmozdíthatjuk.

Közli: Veöreös Im re

A XX. századi fejlődés eredmé
nyeképpen az ember úgy gondol
hatja, eddig soha nem tapasztalt 
önállóság birtokába jutott. Azt 
érezhetjük, urai vagyunk a termé
szetnek, a világ eseményeinek, sa
ját sorsunk irányításának. Az eső
felhők szétrobbantása, műholdak 
pályára állítása, korlátlan számí
tógépes információáramlás ter
mészetes fészei lettek életünk
nek.

Nemcsak a technikai, hanem a 
szellémi’világban 'is hatalmas '„fej
lődés” tapasztalható. A megválto
zott életkörülményekhez az embe
reknek filozófiai háttérre is szük
sége van. Mindenki -tetszése sze
rint válogathat a számtalan filozó
fiai irányzat között, míg meg nem 
találja az „igazit”, azaz azt, ami 
számára a legalkalmasabb.

A keresztyénség is eljutott odá
ig, hogy egy amerikai teológus fel
tette a kérdést, vajon szükségünk 
van-e még a „Jézus-mesére”. Egy 
újságíró nyíltan megfogalmazta 
sokak véleményét: a jövő felé utaz
va, a Biblia nem megfelelő útitárs. 
Egy michigani lelkész egyenesen 
arról prédikált, hogy Jézus nem az

egyetlen út az üdvösséghez. Igaz, 
egyháza kizárta, de sok gyülekeze
ti tag mellé állt.

Nyilvánvaló, hogy az egyház 
missziója ostrom alatt van. Érik tá
madások kívülről és belülről egya
ránt. Ha a „Jézus-mese” többé 
nem szükséges, nincs miről tovább 
beszélnünk, hiszen minden „őszin
te” ember előtt nyitva az út a 
mennybe anélkül, hogy Krisztust 
urának és megváltójának vallaná.

Ezek a kérdések kihívást jelen
tenek számunkra, mégsem reagá
lunk rájuk elég határozottan. A vi- 
lágmisszióban az apologetikának 
(hitvédelem) már egyre kevesebb 
a tekintélye. Érveink erejüket 
vesztették a nagy törekvésben, 
hogy mindenkivel megértőek le
gyünk. A politikai és kulturális 
méltányosság azt követeli, hogy 
mindenkinek szabad utat biztosít
sunk Isten országába, attól függet
lenül, hogy van-e érvényes belépő
je vagy nincs.

Soha nem vagyunk nagyobb ve
szélyben, mint amikor elfeledke
zünk az ellenségről, aki közöttünk 
jár, „keresve, kit nyeljen el”. A z ör
dög a világosság angyalaként ha

mis filozófiákat és vallásokat su- 
gallt, és bármennyire őszintén hisz 
is ezekben valaki, üdvösséget nem 
lelhet benne. Ha ezeket az intel
lektuális és vallási kihívásokat nem 
fogadjuk kellő határozottsággal, 
megnézhetjük, mi marad missziói 
elhivatottságunkból.

A  teológusoknak állandóan fi
gyelmeztetniük kell bennünket az 
evangélium egyedülálló igazságá
ra. Nemcsak azt kell megerősíte
nünk, hogy Jézus története igaz, ha
nem, hogy minden más vallással és 
filozófiával szemben kizárólago
san igaz. Krisztus az üdvösség 
egyetlen útja. Olvassuk el az 
efezusi levél első fejezetét! Krisz
tusban van minden lelkiáldás, 
Krisztus által vagyunk Isten gyer
mekei, Krisztusban van megváltá
sunk és bűneink bocsánata. Ez 
nem pusztán Krisztus-barát gon
dolkodásmód, hanem kizárólagos 
módon Krisztus-központú!

Ragadjon bennünket magával 
Pál apostol, megtámadhatatlan hi
te. Ha a missziónak értelme van, 
akkor azért van, mert nincs más 
név, filozófia, vallás, tudományos 
nézet vagy bármi, ami által üdvös
ségünk lehetne. Egyetlen „őszin
te” protestáns, katolikus, zsidó, or
todox, hindu, muszlin stb. sem jut
hat a mennyországba, ha nem vall
ja Jézus Krisztust Urának és meg
váltójának. E nélkül a meggyőző
dés nélkül bizonyságtételünk erőt
len. Újuljunk meg tehát hitünkben 
és így missziói elhivatásunkban!

A W orld Pu lse  nyom án 
H orváth  T ünde

M EGJELENT!!! M EGJELENT!!!
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Aranym enyegzős hálaadásitlcán írunk azokról, akik a gyülekezet szolgálatában 
álltak és most is csendesen végzik a hátvédszolgála

tot a gyülekezet nagy családjában. Ilyenek a soproni gyü
lekezetben H o l l ó s y  E l e k  és f e l e s é g e ,  K i s  
M a r g i t ,  akik augusztus 17-én, házasságuk 50. évfor
dulója napján Isten oltára előtt adtak hálát a 103 zsol
tár 1-2 versével: Á l d j a d ,  l e l k e m ,  a z  URat ,  és 
e g é s z  b e n s ő m  a z  ő  s z e n t  n e v é t !  Á l d j a d ,  
l e l k e m ,  a z  U R a t ,  és  n e  f e l e d d  el, m e n n y i  
j ó t  t e t t  v e l e d ! - D á v i d  zsoltára fölé ezt a mondatot 
írták: Ének Isten irgalmáról. Nem tudjuk, hogy milyen 
események, élmények váltották ki belőle ezt a csodálatos 
hálaéneket. Éppen ezért minden korban a hívő ember 
ajkára veheti ezt a zsoltárt, még akkor is, ha a zsoltár el
ső szava ez: Dávidé. „ Ti is, akik ma 50. házassági évfor
dulótokon itt álltok ismét Isten oltára előtt. Körülvéve a 
családtagokkal és gyülekezetünkből azokkal, akik örül
nek annak, hogy úgy érhettétek meg ezt a mai napot, 
hogy 50 éven át beépülhettetek a gyülekezet nagy család
jába, és ennek oszlopos tagjai lehettetek a mai napig. 
Ebben a templomban, melyről a 200 éves jubileumra ezt 
írtad, Elek-testvér:

Hálát röpít a vén harang mindenségbe elhaló zúgása. 
Hála, öröm és ünnepi óda minden harang kondulása. 
Nem gyászolni, de örülni hívja ma e szent hajlék

híveit,
Megköszönni, megbecsülni a kincset, mit adtak

őseink.

A  vén harang ma is örömre hív, megköszönni a kin
cset, az evangéliumot, amit hallhattatok gyermekkor
ban, külön-külön, a házasságban együtt. Mert Isten sze- 
tetetének megtapasztalása volt, hogy Jézus Krisztusról 
hangzó evangéliumban, mint egyedüli kincsben tartott 
meg együtt és így tudtatok egymásért élni! -  H á la é n e k  
I s t e n  i r g a l m á r ó l ,  a zsoltár szerint elsősorban ezt
jelenti: "

Á l d a n i  az  I s t e n t !  Tudjátok tapasztalatból, hogy 
milyen göröngyös útja volt annak, aki az elmúlt 50 év- 
ben a hitét meg akarta tartani, aki az anyaszentegyház 
szeretet-ölében akart maradni és Krisztus nyomdokában 
járni!

Hát nem eredmény az, hogy felneveltétek gyermekeite
ket, és együtt lehet a nagy család, szülők, nagyszülők 
szárnyai alatt, mint meleg fészekben, ahová vissza lehet 
térni? Ti mégsem magatokra akarjátok felhívni a figyel
met, mert ezt az igét kértétek:Áldjad,  l e l k e m ,  az  
U R a t !  Á l d a n i  az  t u d ,  a k i  á l d o t t !  Akit meg
áldott az Isten már gyermekkorában, a szent keresztség- 
ben, mint benneteket is. Itt volt az isteni magvetés, mert 
Ő hintette a magot, ő  adta a szülők szívébe és kezébe, a 
nagyszülőkébe is, .hogy adják tovább. A kit megáldott az 
Isten Krisztusban, az tudja áldani az Urat, de áldani tud
ja a magvetőket is, akiket az Úr felhasznált!

A z  á l d o t t a k  n e m  f e l e j t e n e k !  A  felejtés nem 
korhoz kötött, mégis az idősebbek emlékezetéből 
könnyebben kiesnek a jelen tényei. Egyet ne felejtsünk 
soha: Isten jótéteményeit! így lehet megállni egymás 
mellett, egymásért élni 50 év után is, ha az erő fogy és 
»lefelé tartunk«. Egy ismeretlen német szerző írja:

Lefelé tartunk, mondják. Nem! Fölfelé megyek!
Hallom már a távolból a győztes éneket.
S látom, fehér ruhában királyi trón körül
nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül.
Utam nem lefelé tart, csak a cél közeleg!
Vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg!”

így vagyunk együtt aranymenyegzőjükön hálát adó 
testvéreinkkel.

A  vér szerinti családtagok, akik a jubileumot gondo
san előkészítették: három leány és férjük, hat fiúunoka, 
az egyik, Szilárd, orgonajátékkal tette meghitté az ün
neplést. A  hozzátartozók mellett a gyülekezet nagy csa
ládjának képviselői is jelen voltak. A  gyülekezet nevében 
K e b e l e i  F ere n c  felügyelő mondott köszöntést a volt 
felügyelőnek, aki nehéz időkben, a veszélyeztetett temp
lom felújításának próbás szakaszában töltötte be hűsé
gesen a szolgálatot. Tudta azt is, hogy m it jelent a lelki 
templom építése, hiszen elvégezte a soproni líceumi

érettségi után a teológiai tanulmányokat is egyetemi 
szinten. Hitvese mindenkor támaszt jelentett gyülekezeti 
szolgálatában, és most is örömmel végzi a vállalt szolgá
latot. Úgy dolgoznak, mint akik tudják útjuk nem lefe
lé tart. Hollósy Elek nemrég töltötte be 80. évét, de mint 
egykori vezető postai tisztviselő, látogatásom során oda
tette elém két kötetes munkáját a posta történetéről, 
amit megbízásból írt, komoly kutatómunka gyümölcse

ként. „Most 
írom a harma
dik kötetet” -  
mondta szeré
nyen. Felesége 
biztosítja a nyu
godt légkört, a 
szilárd hátvédei, 
a tapintatos 
csendet és a 
„tűzhely mele
gét”. -  Áldjon 
meg Isten -  
aranymenyegzős 
testvérek -, aki 
nem arannyal, 
hanem Jézus vé
rével váltott meg 
hogy célba ér
kezzünk

Szimon János



---------NAPRÓL
Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a 
Krisztus ítélőszéke elé. 2Kor 5,10.

VASÁRNAP A mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, 
a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből 
örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott 
meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg 
titeket minden jó cselekedetben és beszédben. 
2Thessz 2,16-17 (Mt 25,31-36, Róm 8,18-25, Zsolt 
51). Pál a hittől való elszakadásról, a titkos és a nyűt 
törvénytiprás jelenségéről ír a megelőző sorokban. 
Ezek a jelenségek a keresztyén életet súlyosan meg
próbálják. Az ilyen próbák között valóban kérni kell 
és el is kell fogadni a felülről való erőt, egyébként 
nekikeseredik, belekeseredik a szívünk a fájdalom
ba. Adjuk hát szívünket az Úrnak azért, hogy az ő 
cselekedetei és beszédei áradjanak abból.

HÉTFŐ Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egé
szen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cseleke
deteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Róm 
13,12 (Lk 19,11-28, Filem 1-25). Az éjszaka a véd- 
telenség, a kiszolgáltatottság állapota, a bűn elkö
vetésének elrejtettsége. A nappal pedig az az álla
pot, amikor kiderül, hogy a szeretetlenségnek ki 
lett az áldozata, de az is kiderül, hogy ki az elköve
tő. A gyülekezet tagjainak is fel kell ébredniük és 
világosságot kell gyújtaniok, a valódi szerétéiben 
és hitbenjárással, amely nem okoz kárt a felebarát
nak.

Evangélikus Élet 1996. november 17.

tanítványi, munkatársi és testvérközösség gyanánt 1 
veszik kőiül a presbiterek a lelkészt.

SZERDA Jézus Krisztus eltörölte a követelésével I 
minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, el- I 
távolította azt az útból, és odaszegezte a keresztfára. |  
Kol 2,14 (Lk 13,1-9, Róm 2,1-11,2Pt 1,12-21). Sok- j 
szór mondjuk, hogy bűnösök vagyunk, de úgy tűnik, J 
gyakran ez a beismerés nem takar konkrét bűnfelis- |  
mérést és bűnmegtagadást. Az ige azt mondja, nem j 
vádolnak minket, és nem is terhelnek a bűneink. Ak- | 
kor nincs is akadálya annak, hogy együtt gondolkoz- | 
zunk Jézussal, és tudjunk helyesen kérni. I
CSÜTÖRTÖK Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: jji 

„Térietek meg, mert elközelített a mennyek orszá- j 
ga.” Mt 4,17 (Lk 21,11-19, 2Pt 2,1-22). A  megtérés || 
szótól sok embert a hideg rázza. Napjainkban na- | 
gyón sok múlik a csomagoláson és a tisztaságon. A í 
tiszta, csendes és meleg templomon. A kedvesen be- * 
fogadó gyülekezeten. Vigyázzunk, ha meghallanak j 
és meglátnak minket, nehogy azt mondják: Azért | 
téijek meg, hogy én is ilyen legyek?

PÉNTEK Vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek az j 
Ur. Jóéi 2,23 (Jel 2,8-11, 2Pt 3,1-9). A  mostani I 
őszön bőségesen adott esőt Isten a szomjazó föld- I 
nek. Ahogy esőt adott az Úr a szomjazó földnek, I 
úgy akar belső örömet adni az igére és Lélekre j 
szomjas gyülekezetnek. Hajói megnézzük, már meg | 
is adta.

KEDD Jézus azt mondta a tanítványainak: „Nékem 
adatott minden hatalom mennyen és földön. Menje
tek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet.” 
Mt 28,18-19 (lMóz 19,12-19, 2Pt 1,1-11). A Szent
lélek zúg, és nem jó, ha akadályozójává, gátlójává 
válunk. Mégpedig abban az állapotunkban, amikor 
Jézus szava, parancsa nekem csak addig számít, 
amíg nekem jó és kényelmes. A lelkész látogassa a 
gyülekezet házanépeit! Megfigyelhető, hogy ered
mény ott születik, a szolgálat ott gyümölcsöző, ahol

SZOMBAT Abban nyilvánult meg az Isten hozzánk 
való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a 
világba, hogy éljünk őáltala. ÍJn 4,9 (Jel 20,11-15, 
2Pt 3,10-18). Egy koporsó mellett hangzott el a kö
vetkező mondat: „Pedig, hogy szeretett élni!” Aki 
valóban szeret élni, az elfogadja azt a Fiút, akit Is
ten adott, és benne mindent megkap, amivel érde
mes élni, és azt is, amiért érdemes élni.

B oncsém é Pecsenya A nna /

A hallgatás
,yAmikor kiáltottam, meg
hallgattál engem"

138 Zsoltár 3.
Gyakran látni az utcán, hogy két 

ismerős elmegy egymás mellett. 
Az egyik megkérdezi: Hogy vagy? -  
de máris megy tovább a válasz 
meghallgatása nélkül. A  másik ru
tinosan válaszol: Kösz, jó l vagyok! -  
de ő is megy tovább. Tudja, hogy 
válaszát a levegőnek mondja.

Valaki egyszer kipróbálta, hogy 
más választ ad a mindennapos kér
désre. A válasza így szólt: Kösz, 
rosszul. A kérdező reagálása: Ak
kor jó. Szervusz. Nem várta meg a 
választ.

Értékes kérdésnek tartom a 
„Hogy vagy” kérdést. Az értékét a 
válasz meghallgatása adja. Fontos, 
hogy családon belül naponta meg-

művészete

kérdezzük egymástól. Hogy vagy? 
Mi történt veled ma? Ha ez mind 
egy közös vacsoránál történik, ott 
a család család marad.

Megkérdezni a másikat, meg
hallgatni a másikat, nagy összetar
tó ereje van ennek. A nehézséget 
az adja, hogy még van erőnk meg
kérdezni a másikat, de nincs időnk 
megvárni a választ. Nem tudunk 
hallgatni. Nehéz csendben lenni és 
várni érdeklődésünkre a választ.

Teremtő Istenünkre gondolok 
ilyenkor, aki nagyon bölcsen te
remtett meg bennünket. Tudta, 
hogy két fület és egy szájat kell for
málnia a föld porából, és ezután 
életet lehelni a megformált „mun
kájába”. tyAzután megformálta az 
Úristen az embert a föld porából, és 
élet leheletét lehelte orrába. így lett

az ember élőlénnyé. ” (lM óz 2,7) 
Vajon miért kaptunk két fület 

Teremtőnktől? Mert ez arra figyel
meztet bennünket, hogy kétszere
sen kell tudnunk hallgatni.

Chrysostomusról jegyezték fel 
egyszer az ókorban, akit nem vé
letlenül neveztek „aranyszájú
nak”: „Beszélni ezüst, hallgatni 
arany.” Az ékesszóló Chrysosto- 
mus már az ókorban tudta, milyen 
érték a hallgatni tudás.

länulnunk kell a hallgatás mű
vészetét, mert minden meghitt 
kapcsolat alapja, hogy meghallgat
juk a másikat. Az utca zajára, a tv 
hangjára, az üvöltő zenére... oda 
tudunk figyelni. Szerettünk szavá
ra miért nem?

Bonhoeffertől maradt fenn a 
következő gondolat: legtöbb,
amit adhatsz a másiknak, hogy 
meghallgatod. ”

Börönte Márta

ANDORRA SÁNDOR
19X 3-1996

1913. november 27-én született 
Andorka Mihály jómódú lébényi 
gazda és felesége, Szimeiszter 
Lidia gyermekeként. Öt elemi osz
tály után a pápai református kol
légium diákja lett. Ezen évek alatt 
kapta elhivatását a lelkészi szol
gálatra, részben korán megözve
gyült anyai nagyanyja bibliás, 
imádkozó, elmélyült hívő élete pél
dájából, részben hitoktatója, Né
meth Károly esperes-lelkész báto
rítására. Teológiai tanulmányait 
1933-ban Sopronban kezdte meg, 
1937. október 19-én Győrött tör
tént lelkésszé avatása és néhány 
havi fizetés nélküli lébényi „szá- 
razkáplánság” után Németország
ban folytatta. Béthelben önkéntes 
segítőként epileptikusok között, 
majd újra egyetemen, Tübingen- 
ben és Halléban.

Hazatérése után előbb Magyar- 
bolyban segédlelkész, majd Ké- 
tyen, Gyalog István főesperes mel
lett, aki meleg, családias légkört 
tartott fenn a gyülekezettel -  és a 
káplánnal is.

Principálisának nyugdíjba vo
nulása után a gyülekezet 1944-ben 
rendes lelkészéül választja, ugyan
ezen év őszén házasságot köt Tövis 
Erzsébettel. Házasságukból két 
gyermek született: Sándor és Árpád.

A háború és a béke a gyülekezet

93%-át elvitte. Ő esküjéhez híven 
maradt a maradékkal, felvállalta 
még két elárvult anyagyülekezet 
gondozását, s a felvidéki földönfu
tókból lett új szórványok megszer
vezését. Hét faluba já rt ki, egész
ségét nem kímélve. Módos gazda 
kezdő lelkész fiaként megenged
hette magának, hogy ingyen szol
gáljon. Most a gyülekezet megfo
gyatkozása követelte meg tőle 
szinte ugyanezt. Felesége kistiszt
viselői fizetéséből és két kezük 
munkájából éltek, közben vigasz
talták az itt maradt megnyomoro- 
dott és sűrű levelezés útján a hon
talanná vált többséget.

1^80. december 31-ig maradt 
szeretett gyülekezetei aktív pász
tora. Nyugdíjas éveit Árpád fia 
szekszárdi otthonában töltötte de
rűs békességben, közben pedig be
segített a szolgálatban, ahova hív
ták, magyarul is, németül is. Hű
ségét, a derűvel viselt tisztes sze
génységét példaként tisztesük.

Október 29-én hirtelen hívta 
haza Ura. A magaválasztotta igé
vel vettünk tőle búcsút november
2-án a szekszárdi alsóvárosi 
temetőben: >y4ma nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégez
tem, a hitet megtgartottam” (2Tim 
4,7).

Krähling Dániel

Meghívó
Az Evangélikus Egyház Lelki Segély 

Szolgálata, az EKE és' a Tiszta Forrás Ala
pítvány szolgálóival folyó év november 17-én 
14’ órától november 22-én 12 óráig missziói 
hetet tart

SZENVEDÉLY- ÉS LELKI 
BETEGEK RÉSZÉRE

a BÉTHEL Missziói Otthonban, 2081 
PILISCSABA, Széchenyi u. 8-12.

Megközelíthető:
Bp. Nyugati pu.-ról Esztergom felé menő 

vonattal,
Bp. Erzsébet térről Esztergom felé menő 

autóbusszal.
Jelentkezés:
A  fenti címen Varga Gábor gondnoknál 

postán vagy telefonon:
06/26-375-218.
Ha lehet, hozzon magával minden részt

vevő: Bibliát, tisztálkodási eszközöket, ágy
neműhuzatot, lepedőt és jegyzetfüzetet.

Étkezési hozzájárulás: 3500,- Ft/fő (+  ha 
szükséges, mosatási díj), ami a helyszínen 
rendezhető.

Vátjuk alkoholisták, neurotikusok, 
gyógyszerfüggők, kényszerképzetektől gyö
törtek stb. jelentkezésiét -  akik lelki és testi 
nyomorúságuktól szabadulni vágynak Jézus 
Krisztus által.

Aki kéri és valóban rászoruló, annak 
mérsékelt anyagi segítséget nyújtunk, eset
leg ingyenessé tesszük a héten való részvé
telt.

Kéijük a gyülekezetek segítségét a rászo
rulók küldésében, támogatásában és imád
ságban.

A MISSZIÓ adománnyal való támogatá
sa OTP-n keresztül az EVANGÉLIKUS 
ORSZÁGOS EGYHÁZ 11707024- 
20347257 sz. csekkszámláján történhet. A 
csekk hátuljára kéijük ráírni: Lelki Segély 
Szolgálat L. S. Sz.

FELVÉTELI HIRDETÉS 
A Budapesti Evangélikus Gimnázium 

(Bp. 1071 Városligeti fasor 17-21.) tájé
koztatja az érdekelt szülőket, hogy a 8 
évfolyamos gimnáziumba az általános 
iskola 4. osztályát ebben a tanévben vég
ző gyermekek januárban jelentkezhet
nek. Jelentkezési lapot, amely a szüksé
ges tudnivalókat is tartalmazza, novem
ber közepétől a gimnáziumban, valamint 
a budapesti és Pest megyei lelkészi hiva
talokban lehet kérni. Vidéki gyermekek 
részére az Evangélikus Kollégium helyet 
biztosít

MEGHÍVÓ
A Magyar Lutheránus Értelmiségiek Társasága (MALET ) rendezésében 1996. 

november 21-én du. 5 órakor Böröcz Enikő, az országos evangélikus levéltár tudo
mányos m unkatársa J n t h e r  Márton négy vigasztaló zsoltára M ária magyar király
nénak 1526. november 1.” címmel, vitaindító előadást t a r t

Az előadás helye az Óbudai evangélikus gyülekezeti terem: ü l .  Dévai Bíró 
M átyás té r  1.

T ársaságunk  tagjait és m inden érdeklődőt szeretettel várnak.

A VASÁRNAP IGÉJE
HOGYAN ÉLSZ AZ AJÁNDÉKOKKAL?
Lk 19,11-28

Egy nemes ember bizonytalan 
időre eltávozott, hogy királyságot 
szerezzen. Távollétének idejére 
szolgáit bízta meg vagyona kezelé
sével.

A nagy kérdés, hogy a szolgák 
miként élnek az ajándékba kapott 
lehetőséggel, miként kamatoztat
ják a rájuk bízott értékeket.

A televízió jóvoltából sokan lát
hatták azt az amerikai magyar re
formátus gyülekezetét, ahol ennek 
a példázatnak a tanítását megélve, 
tíz-tíz dollárt osztottak ki a tagok
nak egy évre, hogy gazdálkodjanak 
vele. Amit a kapott összeg kama
tozik, azt adják a gyülekezetnek. 
Volt, aki egész komoly összeget 
adott.

Természetesen a példázat nem 
csupán mináról, géráról, talentum
ról, dollárról vagy forintról szól. A 
példázat azt a kérdést veti fel, im
már nekem, hogy miként élek az 
Istentől kapott értékeimmel.

A példázatbeli szolgáknak nem 
volt saját tulajdonuk. Ezért, ha ka
matozott a mina, a kamat is az úré 
volt. A jó gazdálkodás a szolgának 
saját hasznot nem hozott. Ő ezzel 
csak a kapott feladat és ezáltal 
gazdája iránti hűségét mutathatta 
meg.

Vajon más-e a helyzetünk?
Van-e saját tulajdonunk?
T\ilajdonunk-e az életünk? Th- 

lajdonunk-e a gyermekünk, szü
léink, családtagjaink? Tulajdo- 
nunk-e a termetünk? Tulajdo
nunk-e az okosságunk, az ügyessé
günk, az egészségünk? TUlajdo- 
nunk-e a karrierünk? Thlajdo- 
nunk-e a föld, amelyen élünk? Tü- 
lajdonunk-e a levegő, a víz, az éle
lem, ami nélkül nem élhetnénk? 
Tblajdonunk-e, amit nyilvántarta
nak a nevünkön, a házunk, tel
künk, amiért fáradtunk és megdol
goztunk?

Ha Istent is látjuk, Aki ott van 
mindezek mögött, Aki mindent 
ajándékba adott nekünk, akkor 
minden másként látszik. Ő olyan

működő értékeket bízott övéire, 
amit működtetni, kamatoztatni 
kell! Jézus a példázattal azt mond
ja ki, hogy nem elég megőrizni!...

A mai inflációs időkben jól ért
jük Urunk szavát. Aki értékeit csak 
megőrzi, keszkenőbe záija, párná
ba varija, az elértékteleníti. Hol
nap kevesebbet ér, mint ma. Hasz
nálni, forgatni, kamatoztatni kell.

Minden Urunktól kapott érté
künkre igaz ez.

Életünkre, ami egyszeri és meg
ismételhetetlen. Legyen időnk, fi
gyelmünk arra, ami értékesebbé, 
szebbé és nemesebbé teszi életün
ket, nem csupán magunk, de a kör
nyezetünk számára. Igaz ez emberi 
kapcsolatainkra, a teremtett világ
hoz, munkánkhoz, az anyagiakhoz 
való viszonyunkra és hitünkre is.

Szemerei János

IMÁDKOZZUNK
Úr Jézus Krisztus! Te nem akarod a 

bűnös halálát, hanem hogy megtérjen 
és é|jen. Teljesítsd rajtunk is ezt a te 
akaratodat, és vezess Lelked által élő 
hitre és reménységre, hogy veled győz
zünk bűn és halál felett, és elnyeljük 
mennyei örökségünket Jövel Urunk 
Jézus! Ámen.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán november 24-én, vasárnap de. 
10.05 órakor a debreceni evangélikus temp
lomból. Igét hirdet Béres Tamás lelkész

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” címmel 
evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán november 18- 
án, hétfőn 13-30 órakor. Előtte, 13.20-kor 
evangélikus korálismertetés lesz.

J Ó  REGGELT ADJ, ISTENEM!” cím
mel evangélikus ifjúsági műsort közvetít a 
Magyar Tfelevízió november 23-ig, minden 
szombaton reggel 8.00 órától a  TV1 csator
náján. A műsorok a magyarországi reformá
ció kezdeteitől^ XIX. századig követik egy
háztörténelmünket

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól, 49 
m-es rövidhullám, 6235 kHz

november 16. szombat: Lélektől lélekig 
november 17. vasárnap: „Élő vízcseppek” 

-  igemeditációk
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. november 17.

I., Bécsi kapu tér. de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge. 
mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. 
(úrv.) Széchey Béla; H., Modort u. 6. de. fél
10. Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, H., ö r. 
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé- 
kásmegyer, HL, Víziorgona u. 1. de. 9 . 
Missura Tibor; Csillaghegy, Hl., Mátyás Ur. 
u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, Hl., Dévai 
Bíró M. tér. de. 10. Bálint László; Újpest, IV., 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; 
de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. 
Zásakaliczky Péter; VH., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 5. (sze- 
retetvendégség) dr. Jutta Hausmann; Vm., 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VHI., 
Rákóczi út 57/b de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VHI., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VHI., Vajda R 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 lám  ás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Thmásy lám  ás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Fodor 
Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Fodor 
Viktor; Budagyöngye, XH., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XH., 
Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; 
de. 11. (úrv.) Tékára József; du. fél 7. 
Kőszeghy Témás; XHL, Kassák L. u. 22. de.
10. ifi. Kendeh György; XIII., Frangepán u.
43. de. 8. ifi. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 
32. de. 11. (úrv.) Thmásy lám  ás; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Thmásy Tamás; Pestúj
hely, XV, Templom tér. de. 10. dr. Rafael Jó
zsef; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. 
(nagytemplom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rá
kosszentmihály, XVI., Hősök tere 1. 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., Tessedik tér de. 9. 
Péter Attila; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskereszt
úr, XVH„ Pesti ú t 111. de. fél 11. Péter Atti
la; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. 
Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVUL, 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVHL, Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37,- 
de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 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. 
Endreffy Géza

■ I
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 

UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAPON a litur
gikus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Jel 22,12-14; az igehirdetés alap- i 
igéje: Lk 19,11-28.

,,._____, . nm: -T-t̂  ^ .. ,. . ___

\ZAI ESEMENYEK
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
november 24-én, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban 

az orgona 25 éves fennállásának 
alkalmából

TRAJTLER GÁBOR 
orgonái

Clerambault, Bach, Dupre, Koloss 
és Gárdonyi Zsolt műveket

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk min
den érdeklődőt -  pedagógusokat 

egyetemistákat teológusokat külö
nösképpen is az

Evangélikus Értelmiségi Műhely 
legközelebbi alkalmára, amelyet 

1996. november 20-án 18.30/20.30 
között

tartunk a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. 

Témánk:
Testi-lelki egészségünk -  

MIBEN REMÉNYKEDJÜNK? 
Előadó: Dr. Réthelyi Miklós egye

temi tanár
Záró igehirdetéssel szolgál:

IQ. Hafenscher Károly*lelkész.

SZÉKESFEHÉRVÁR
„Vizsolytól napjainkig” címmel bib

liakiállítás nyílt a Luther-év alkalmá
ból. Bibliák 1590-től. Luther-emlékek 
stb. láthatók. Megtekinthető a Gyüle
kezeti Házban (Szegfű Gyula u. 1.) 
naponta.

RÉPCELAK
Gyülekezeti evangelizációt tartanak 

november 25 .-december 1. között min
den este 6 órai kezdettel. Címe: A baj
ba jutott ember és a könyörülő Isten. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

JUBILEUM
Tóth Ernő, aki Nemeskéren volt 

1926-tól evangélikus kántor és a Sop
roni Evangélikus Tanítóképzőben szer
zett oklevelet, október 25-én a soproni 
Városházán vehette át rubinoklevelét. 
A jelenleg Lentiben lakó, nyugdíjas 
napjait töltő testvért fia és unokája kí
sérte el az útra, hogy átvehesse szemé
lyesen az oklevelet. Kérjük Isten áldá
sát életére, jó egészséget és sok erőt kí
vánva hátralévő éveire.

ÚJ TELEFONSZÁMOK:
A domonyi lelkészi hivatal új tele

font kapott. Hívószáma: (28) 403-375.
A répcelaki lelkészi hivatal új tele

font kapott. Hívószáma: (95) 370- 
607.

A Budapest-zuglói lelkészi hivatal 
telefonszáma megváltozott: 383-3984.

EVANGÉLIUMOT MINDEN OTT
HONBA! (EMO) missziói munkát mu
tatja be Göllner Pál zuglói presbiter a 
Külmissziói Egyesület november 25-én, 
hétfőn du. fél 6 órakor a kelenföldi ta
nácsteremben tartandó összejövetelén. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A MPKE rendezésében november 
19-én, kedden du. 5 órakor dr. Bodrog 
Miklós tart előadást ,A  kisgyermekkor 
óriási jelentősége” címmel. (OMIKK 
Klub, VIII. Múzeum u. 17.)

A Keresztény Ökumenikus Társa
ságban dr. Fridericzky Frigyes főiskolai 
tanár tart előadást ,A Biblia a magyar 
költészetben” (Adytól Zrínyüg) cím
mel november 19-én, kedden du. 6 óra
kor, a Kalocsai Miasszonyunk Nővérek 
kollégiumában (VIII., Mária u. 26.).

Börtönszolgálat: Imádkozzunk a 
börtönlelkészekért, hogy szolgálataikat 
a misszionáriusok örömével és elszánt
ságával tudják teljesíteni.

MESTERMÜ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

Mesterségünk „titkai**:
-  csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-  egyedülálló megbízhatóság

-  intonálhstóság a helyszín akusztikája és •
felhasználó Ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi kiépítettségéi hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél is

-  ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
— egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai

felmérés
-  5 éves garancia

-  kedvező árak és fizetési feltételek 
Vétjük érdeklődőinket a holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi képviseletén: 
SPEED-EX Kft.

1056 Budapest, Irányi u. 17. Ul. 1. 
IkL/fax: 118-0768 vagy 118-0191

HALÁLOZÁS
Boros Lajos volt somlószőlősi lelkészt 

Ura 82 éves korában, hűséges szolgálata 
után magához szólította. Temetése novem
ber 2-án délután volt a somlószőlősi temp
lomból. „Várom az Urat, vátja az én lelkem 
és bízom az ő ígéretében.” Zsolt 130,3.

A próh irdetés

Nyugdíjas otthon megoldására alkalmas ház 
Máriaremetén eladó. 2083 Solymár, Pf. 120.

A  Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat saját 
konyhájából ebédek és egytálételek házhoz szál
lítását kezdi meg ez év novemberétől, Budapest 
belső kerületeiben. Megrendelőinknek étlapot 
küldünk. Részletesebb információk az 120-8251 
telefonon. Szilágyi Gyulától.

KONKOLY MŰVEK 
Tbronyóra és harangjáték, harangvillamo- 

sítás, elektronikus vezérlőóra készítése.
5 éves teljes körű GARANCIA.
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Tel.: 260-7065; 06-30-492-915

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangönló mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. ). 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.
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Annyi az eg ész , hogy  
meghalunk é s  eltem etnek?  

Nem, m ert mi hitünkben bizonyosak
vagyunk afelől, 

h ogy életre jutunk, am iképpen Krisztus is 
feltámadott a halálból é s  él.

Luther

A TARTALOMBÓL

ORSZÁGOS PROTESTÁNS 
NAPOK ESEMÉNYEI: 

SÁROSPATAK 
BÉKÉSCSABA 

BONYHÁD 
MEZŐTÚR 

ERŐPUSZTA

PILINSZKY JÁNOS:

Egyenes labirintus
Milyen lesz az a visszaröpiilés,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
fűben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs első és nincs utolsó vendég,
végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,
visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? -  nem tudom,
és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

Ö rök életet adok  n ék ik ...
Jn 10,27-28

A hit útja olyan, mint Péter tengeren járása. Van kez
dete, folytatása és van süllyedő, meglankadó szakasza.

Igénk Jézus juharnak szól: tyAz én juhaim hallgatnak a 
hangomra... és örök életet adok nekik, és nem vesznek el 
soha... ” Szavai tehát azokhoz szólnak, akiknek életében 
valamikor elkezdődött valami. Tálán imádkozó szülő sza
va, talán egy igehirdetés hatott úgy, hogy felcsillant a fel
ismerés: ez személyesen nekem szól, ez valami, amire rá
építhetem életemet. És el is kezdődött egy új szakasz. Járt 
a hit útján, mint Péter a tengeren. És tapasztalta: lehet 
úgy élni, hogy a gondok, bűnök tengerébe nem süllyedek 
bele. És kapta a végső reményt: az örök élet reményét. 
Azt a bizonyosságot, hogy a múló harcok, vereségek, ver
gődések után „Odaát” minden más lesz. Hogy az idő mú
lása csak közelebb visz az „utolsó naphoz”, amikor Jézus 
az övéit örök életre támasztja fel.

Ma az örök élet vasárnapja van. Ez a vasárnap az egyik 
legszebb, de egyben sajnos az egyik legelhanyagoltabb 
vasárnapunk. Pedig nagy szükségünk van arra, hogy az 
ige újra felemeljen, és hogy testi, földi, világi és halott re
ménységünk helyett élő reménységet adjon.

Jézus juhai, tanítványai azok, akiknek valamikor meg
nyílt a füle az ige számára. Ők hallják, azaz meghallják a 
Pásztor szavát. Az első szeretet öröme talán sokáig ott 
volt életünkben, de most saját természetünk, talán beteg
ség terhe, vagy naponkénti egyéb vergődésünk miatt 
minden megfakult. Tálán ott az imádság, de már nem ad 
örömet. Ott a bibliai Útmutató, az ige, de csak futólag ol
vasod. Nem öröm a gyülekezet sem, hiszen ott is hason
ló meglankadt, örömtelen testvérek vesznek körül. És a 
hitbeli süllyedés közben ráadásul azt kell látnunk, hogy a 
legtöbben velünk együtt süllyednek...

Ilyenkor minden azon múlik, hogy meg tud-e érinteni 
újra Jézus szava, aki már testileg nincs közöttünk, sze
münkkel nem látjuk -  de igéjében meg akar szólítani, és 
az igével táplálni, erősíteni tud minket. Ez a vasárnap 
erősíteni akaija a reményteleneket és a csüggedőket. Erő
síteni, nem akármiben -  hanem éppen az örök élet bizo
nyosságában. Abban, hogy Isten minden ígérete addig is 
betelt, és ezért az örök élet ígérete is megbízható. „Új 
eget és új földet” fog teremteni. A Jelenések könyve leír
ja, hogy milyen lesz a nagy sokaság, amely Odafent dicsé
ri Jézust és énekli a Bárány énekét.

Odaát! Vegyük hát komolyan, hogy igaz, amit ígér: 
megszűnik a könny, fájdalom és sóhaj. Minden más lesz. 
Az öröm előjele már itt megvan, ha hallgatjuk, olvassuk 
és megtartjuk az igét és követjük a hétköznapokban is a 
Megváltót. „Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből” 
-  mondja Jézus.

Igen, még a halál sem.
A hit hatalmas erő. Legyőzi a vüágot, annak csábítását, 

látszatát, bűvkörét -  és utolsó ellenségünkként a halált is. 
Ez a vasárnap az egyházi esztendő végén van. Tehát no
vember végén. Tálán hideg, ködös, barátságtalan időben. A 
fák csupaszon állnak, a virágok eltűnnek -  a természet nem 
a tavaszt hirdeti. De az evangélium mindig tavaszt hoz, ha 
egy szív megnyílik Jézus számára. És a tavasz mindenütt egy
szerre jelenti a reményt, az életet a megújulást. Aki hisz, 
annak nem csak Karácsony vagy Húsvét, hanem ez a vasár
nap is konkrét üzenetet hoz — arról a csodálatos változás
ról, amely mindent más színűre fest ajuhok számára, akik 
hallják a Pásztor szavát, akik követik Őt, és akiknek O örök 
életet ad. Gáncs Aladár

ORSZÁGOS PROTESTÁNS 
NAPOK 1996.

O któ b er 2 3 -3 1 . k ö zö tt ta r to ttu k  m eg  a z id e i 
O rszágos P ro testá n s N a p o k  ren d ezvén ye it. V i
d éke n  és a fő v á ro sb a n  szá m o s g yü lekeze tb en  és 
k ü lö n b ö ző  ö k u m e n ik u s  ren d ezvén yeken  igeh ir
d etések , eva n g é lizá ció k , tu d o m á n y o s  és s za k 
m a i ta n á c sk o zá so k  a lk a lm a in  g yü lekeze tt ö ssze

a p ro te s ta n tizm u s  eg yh á za in a k  népe. V o lta k  k i
e m e lt o rszágos ren d ezvén yek  és reg ioná lis, egy- 
egy v id é k n e k  vagy p l. isk o lá k n a k , szo c iá lis  in 
té zm é n y e k n e k  szó ló  a lk a lm a k . M a i s zá m u n k 
ban  a k ö zp o n ti esem én yekrő l és n éh á n y  v id é k i 
ren d ezvén yrő l a d u n k  szá m o t o lv a só in kn a k .

Protestáns kulturális est
O któber 30-án este a Pesti Vigadóban gyüleke

zett az ünneplők serege, hogy a protestantizm us 
kultúrájának, kulturális kincseinek egy kicsiny 
szeletében elmélyedhessen.

Dr. Bóna Zoltán  főtitkár bevezetőjében arról 
vallott, hogy „a M indenség Urában nem  csalódott

A baptisták Újpesti Harangkórusa

népünk, m ert nem csak M ózes népének, de Árpád  
népének is oltalm azója volt. Evangélium i h ittel ün
nepeljük a m illecentenárium ot, a Szentháromság 
Isten hajlékunk volt nem zedékről nemzedékre. ”

A  program magas nívójú volt. A  Debreceni Kollé
gium i Kántus a Baptista Egyház Központi Énekkará

val és az Ökumenikus Szimfonikus Zenekar kíséreté
vel Kodály 114. zsoltárát és Psalmus Hungaricusát 
adta elő, Oláh Gábor és Berkesi Sándor vezényleté
vel. Gulyás Dénes nagyszerű szólóéneklése a Psal- 
musban egyik kiemelkedő száma volt az estnek. Ko
rábbi évekből ismertük már a baptisták Újpesti Ha
rangkórusát. A  finom hangzású kis harangok játéká
ban most J. S. Bach és M. A. Charpentier művei szó
laltak meg, tisztán, kellemesen. Hűvösvölgyi Ildikó és 
Hegedűs Zsuzsa szavalata, éneklése tovább segítette 
a kultúrában való elmélyülést. Dsida Jenő: Psalmus 
Hungaricusa másik kiemelkedő csúcsa volt az est
nek. Péterfy Lajos, a Nagyváradi Színház magyar tár
sulatának tagja átéléssel, szuggesztív erővel adta elő 
az erdélyi költő hatalmas kiáltását a magyarságért.

Evangélikus részről a műsorhoz a Kántorképző 
Intézet M andák Kórusának szereplését adtuk. 
Ecsedi Zsuzsa és Balás István vezényletével -  a tő 
lük m ár megszokott tiszta énekléssel és kulturált 
előadással -  Schein-, A. Bruckner- és két Kodály- 
mű megszólaltatásával zárták az est műsorát.

Ü nnepi beszédet Für Lajos történész tarto tt, 
aki a protestantizm usnak a nem zeti kultúrában 
való szerepéről szólt. A  történész pontosságával 
em elte ki azokat a pontokat, ahol a protestantiz
mus értékeket adott a nem zeti kultúrának. E lte
kintve attól, hogy a reform áció nélkül Európa 
nem  képzelhető el, azt is számításba kell venni,

Az Evangélikus Kántorképző Intézet kórusa

hogy a háttérben a polgárosodás állott és a gaz
dasági tevékenység, valamint a szellemi felszaba
dulás is következmény volt. Egyházi önkorm ány
zat, presbiteri berendezettség, anyanyelvű igehir
detés, iskolák és kollégiumok m unkája a legkor
szerűbb európai szinten a legtöbbet adták abban 
a korban. A protestantizm us igen szorosan össze
fonódott a nem zeti összefogás gondolatával és 
mozgalmaival.

Beszédével arra  buzdított, hogy legyünk igaz 
magyar protestánsok, vállaljuk önm agunkat. Bát
rak, kemények, de emberiesek. Harsogni, hival
kodni, gyűlölködni tudunk, egyszer m ár hallgat
hatnánk egymás szívverését.

T.

Ö kum enikus reform ációi ünnepély
a Kálvin téri református templomban

Október 31-én tartotta a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa a központi reformációi isten
tiszteletet és ünnepélyt.

Páll László református lelkész köszöntő szavai után 
dr. Harmati Béla püspök, a MEÖT elnöke tartott ige
olvasást és imádkozott. Az ünnepi igehirdetést 
Csemák István metodista szuperintendens a 24. zsol
tár 1-6 verse alapján végezte. Bizonyságot tett arról 
az Istenről, aki törődik lelkünk megújulásával. Az Úré 
a föld, ez azt is jelenti, hogy mi az Úréi vagyunk Nincs 
életünknek biztosabb pontja, m int ez: van Istenünk! Ő 
azonban elválja önvizsgálatunkat, belső tisztaságra, a 
kéz tisztaságára és a szív tisztaságára hív bennünket. 
Az ember méltatlan, de a kegyelem befogad. Egyedül 
kegyelemből!

Az ünnepi beszédet dr. Hegedűs Lóránt református 
püspök mondotta. A reformáció örök igei igazságait 
vette sorra és kötötte csokorba. Szólt a kegyelem és a 
Szentírás egyedül való voltáról, a feltétlen egyházias- 
ságról, Krisztus uralmának határtalanságáról és az 
ember uralmának határairól, majd azzal fejezte be, 
hogy számunkra az örökkévalóság a ma.

Isten neve ugyan glosszolaüa a mai ember számára, 
számunkra mégis a kegyelem maga Isten, akitől egye- , 
dűl várhatjuk üdvösségünket, mert maga a Szeretet. 
A Szentírás elégségesen tartalmazza mindazt, ami eh
hez szükséges és ebben az a kegyelem, hogy Isten em
beri szavakba öltözve, vállalja a kijelentést. A kijelen
tett ige az egyházba terel bennünket, összeterelt nyáj 
vagyunk. A reformátorokat az egyháziasság jellemez
te. Krisztushoz való viszonyunk meghatározza az egy
házhoz való viszonyunkat.

A millecentenárium évében,

Csemák István igét hirdet

1956-ra is emlékezve
e l m o n d h a t j u k :  
Egyedül Isten tartot
ta meg népünket üd
vözítő módon 1100 
éven át. Nélküle se
hol sem lennénk Ő 
megtart, jövőt ad és 
üdvözít.

Győri Koméi bap
tista főtitkár záró- 
imádsága és Bencze 
Márton , unitárius 
püspök Úri imája és 
áldasmondása fe
jezte be az istentisz
teletet.

A  gyülekezet 
éneklése mellett

több számmal szolgált a Ráday Kórus, melyet Novák 
Erika vezényelt. (Buxtehude és Gárdonyi Zoltán mű
veit adták elő.) Máté János .orgonaművész játéka fog
lalta zenei keretbe a reformációi emlékezést.

T.

MISSZIÓI OFFERTORIUM 
A mai vasárnap offertóriumát egyházunk missziói 

munkájának támogatására hirdetjük meg. A misszió = 
egyház mozgásban. A missziói offertóriumból befolyó 
pénz is mozgásban marad. Az előző évi ofTertórium túl
nyomó része pályázat útján visszakerült a gyülekeze
tekhez konkrét missziói programok megvalósítását se
gítve. Jó lenne, ha minél több lelkész és gyülekezet fi
gyelne ISI erre az új lehetőségre és élne vele!

JÉZUS MONDJA: NEM TUDJATOK, MILYEN LELEK VAN BENNETEK

E vangélizáció a D eák  téren
Szombat, reggel 9 óra körül. 

Még alig vannak a templomban. A 
várakozás bizonytalansága. Kint a 
lustán ébredező város. Ki jön ma 
ide el? Aztán kezdenek jönni az 
emberek. Kisebb-nagyobb csopor
tokban, mintha ez lenne a világ 
legtermészetesebb dolga. Leülnek, 
halkan beszélgetnek, találkoznak. 
Idősebbek és fiatalok. Fél tíz. 
Megnyugszom. Túl kevesen már 
nem leszünk. A metróból pedig
még mindig özönlenek...

*
Már a tervezés is más volt. Ren

geteg belső vívódás. Az Irsa-Pilis 
után Nagytarcsa is jól sikerült. 
Most a Deák tér... A város köze
pén. Néhány héttel előtte egy lel
készcsoport -  csupa szeretett társ 
-  azt üzente, hogy országos evan- 
gelizációra nincs is szükség. Ma
gunk is küszködtünk: kinek szeret
nénk igét hirdetni és miről és ho
gyan? A tétek egyre nőttek. Las
san a csendekben kirajzolódott va
lami nagy bizonyítás árnya vagy fé
nye. Kezdett a dolog ldcsúszni a 
kezünkből. Most pedig a metróból 
még mindig özönlenek az embe
rek. *

„Szívből szeretlek Jézusom. . . ’’A z  
ének tanítása közben egyszerre át
járt az a belső melegség, hogy az 
aggodalmak, kishitűség ellenére Is
ten itt van velünk. Egyre többen 
énekeltek. .Jézus, édes emlékezet, Te

vagy szívünknek öröme. ” Azután az 
első igehirdetés. Jézust nem fogad
ják be egy samáriai faluba. Nincs 
idő túl nagy felvezetésekre. Itt most 
-  ezzel kezdjük -  ellenségeinkre, 
saját gyűlölködésünkre kell gondol
nunk. Milyen lélek van bennünk? 
Szól Isten üzenete, mi pedig hall
gatjuk, mintha mindig is itt ülnénk, 
hallgatnánk. Mintha a világ legter
mészetesebb eseménye volna, hogy
szól. Még mindig szól...

*
Jézus a hajléktalan. Ha túlságo

san otthon vagyunk, akkor baj van. 
A rókáknak van barlangjuk a ma
daraknak fészkük de az 
Emberfiának... A  bibliakörben 
nagy kertekről, házakról esett szó. 
Fákról és költözésről beszéltünk. 
Tamási Áron Ábeljéről, és hogy 
hol az otthonunk a világban. Nem 
csak a kudarcaink miatt mondjuk, 
hogy nincs helyünk itt? Nein az a 
baj, hogy szeretnénk tudomást 
sem venni a valóságról? De bi
zony, kicsit jobban otthon kell len
nünk ebben a világban, hogy az 
idegenségünk kirajzolódjon. Csak 
akkor láthatjuk otthontaíanságun- 
kat, ha bemegyünk a városba. Em
beri hangon kell elmondanunk Is
ten üzeneteit, hiszen csak így rea
gálhat rá a világ. Ellenkező eset
ben duzzogva egymást melenget
jük csupán egyházias formulákkal, 
kegyes frázisokkal.

Ezután oratóriumot hallgattunk 
a falról, mely átszelte a dzsungelt. 
Megismertük az állatokat, akik 
erősek, bátrak, ravaszak vagy un- 
dorítóak. Megtudtuk továbbá, 
hogy a fal, mely bevehetetlen aka
dályt jelentett számukra, a darab 
végén leomlott.

*
Esteledett. Kint minden bi

zonnyal kigyúltak a lámpák. Em
berek esti programjaik után néz
tek. Mi pedig újra ott ültünk az ige 
körül. A ki hátra tekint, nem alkal
mas az Isten országára. Elfárad
tunk már. Sokat ültünk, gondol
koztunk, vívódtunk. Elfárasztott 
minket az Isten előtti csönd. Hiába
no, „nem búja a cigány a szántást”.

*
Vasárnap. Krisztus feltámadásá

nak ünnepe. Az emberek újra 
együtt. Megszokott arcok, és má
sok is. Tolongunk a fenti terem
ben. Nekem már nem jut hely. Ál
lok, de mások is, Csend van. Az éj
jel megfájdult torkú szolgáló ol
vassa a tíz parancsolatot. Hallgat
juk, imádkozzuk, csend van. Ké
szülünk.

*
Záró istentisztelet. Ige és szent

ségek. Ének és szó. Aratás és ke
vés munkás. Bánat és lelkesedés. 
Megérkezés és elindulás. Ostya és 
bor: test és vér. Evangélizáció a 
Deák téren, 1996 őszén.

Koczor Tamás
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Sajnálom  azokat, akik nem  tudnak  
sosem  s^ját m agukon nevetni.
Akiknek csak az vicces, ha egy m ásiknak  
vágnak a képébe habostortát, 
vagy egy m ásik esik  bele biciklivel 
egy békalencsés halastóba.
Sajnálom  azokat, akik nem tudnak nevetni, 
ha velük történik valam i mókás: 
mondjuk, hogy véletlenül leöntik  őket 
az erkélyről, ahol épp virágot locsolnak, 
vagy hogy csak délben veszik  észre, 
hogy egész délelőtt egy nutella-foltot 
viseltek az orruk hegyén.
Vannak, akik ilyenkor szörnyen bosszúsak  
lesznek. Pedig m ennyi m érget elűz  
egy jó  kiadós nevetés!

M it en g e d sz  b e  a  fü le d e n ?
Aki nem hall, tehát 
süket, kétszeresen 
is megfosztott. Nem 
hallja a madarak 
szép énekét, de 
semmilyen szép ze
nét sem. Nem tud 
játszani a többi gye
rekkel, nem hallja, 
ha szólsz hozzá, így 
tanulni sem tud, 
nem érti, ami körü
lötte történik, mit 

beszélnek az emberek. Szép meséket, történeteket 
sem hall sohasem. De, aki nem hall, az nem tud meg
tanulni beszélni sem. Nem tudja elmondani, mi fáj 
neki, mit szeretne, mit érez. Nem tud barátságba ke
rülni másokkal, nagyon magányos, mindent magába 
fojt.

Hála Istennek, neked van füled, hallod, ha hozzád 
szólnak, válaszolni is tudsz, megtanultál beszélni is. 
Mégis, biztosan kérdezték már tőled: „süket vagy?”, 
mert hiába szóltak hozzád, nem válaszoltál. Talán 
nem érdekelt, vagy nagyon el voltál merülve, talán az 
olvasásba. Az iskolában is talán hiába magyaráz a ta
nár, arra figyelsz, amit a másik csinál, vagy olvasol, 
játszol a pad alatt, vagy mással foglalkozol. Vannak 
gyerekek, akik a jóra, amit szüleik, tanáraik monda
nak, nem hallgatnak, de minden rossz elkövetésére 
nyitott a fülük. Gyermekkoromban egyszer azért kap
tam ki, mert elcsavarogtam a barátnőmmel. Hiába 
mondtam, ő hívott, édesanyám emlékeztetett, hogy ő 
mást mondott, miért nem arra hallgattam.

Mennyi mindenre figyelmeztetnek, tanítanak, inte
nek szüléitek naponta. Bár sokszor elmondták, mégis 
újra, meg újra kell mondani, egymásután többször is. 
Mintha nem hallanátok. Ahogy mondják: „Egyik füle
teken bemegy, a másikon ki. ” A fülünk olyan kis aj
tónk, amit mi nyitunk ki, de be is zárhatunk. Bizony, 
ha a jóra nincs füled, akkor akár süket is lehetnél, de 
az is vagy. Még rosszabb, ha azt engeded be a füleden, 
amit nem volna szabad. Ádám és Éva azért lettek 
megfosztva az Édenkerttől, Isten közelségétől, és lett 
részük a halálban, mert nem Istenre, hanem az ör
dögre, a gonoszra hallgattak. Mennyi gyerek fúl a víz
be, ég meg, üti el valami jármű, vagy éri más baj, mert 
nem hallgat arra, amit szülei mondanak. Te is bizto
san sokszor megjártad, mert süket volt füled a jó meg- 
h állására.

A legnagyobb baj, ha nem hallod, amit Isten mond

neked^ Isten azért is adott fület, hogy meghalljuk, 
amit O akar mondani nekünk. Van-e füled az Isten 
beszédének hallására? Elmégy-e a templomba, hit
tanórára, ahol Isten akar veled beszélni? Figyelsz-e az 
igehirdetésre? A kis Sámuel csupa fül volt, amikor 
szólt hozzá Isten. Olyan titkokat árult el neki Isten, 
amit felnőttek sem hallottak. Őt választotta ki Isten 
prófétájának.

Amikor Jézus, Isten Fia, itt volt a Földön, sokan 
hallgatták, és nem bánták meg, az Ő szava megerősí
tette, meggyógyította, megszabadította őket a bűntől, 
a gonosztól, a haláltól is. Sokan azonban nem akarták 
meghallgatni, sőt el akarták hallgattatni. Jézus meg is 
mondta nekik, el fog pusztulni a város, az ország, ha 
nem hallgatnak rá. Es ez be is következett. Országok, 
népek, emberek pusztulnak el és maradnak örök ha
lálban, ha nem hallgatnak Isten szavára.

ÉLETKÉPEK RÓLUNK 
I.

Az életünket ajándékba kaptuk 
Istentől

Kedves Kisfiú!. ,. •
Nem tudom, olvasod-e az Evangélikus Elet gyerme

keknek írt rovatát? Remélem, igen.
Délután láttalak meg egy őszi napon, egy autóban ül

tem. Elcsodálkoztam azon, hogy Te hol ülsz. Kint ültél a 
forgalomban lévő mozgó villamos „csatlakozóján”. A  
gyorsan mozgó jármű félméteres vasdarabján. A  vezető 
nem láthatott. A z utca emberei közül soka«:'« ’*>>•' >

Először mindenki mosolygott, mert ilyet csak filmben 
látni. A z első pillanatban éri is azt hittem, hogy filrhet 
forgatnak, de csak az élet lapján lapoztak egyet. Nagyon 
muris volt, hogy ott ültél

Azután elkomorodtam, mint mindenki, mert tudtuk, 
hogy egy kanyarban, egy fékezésnél le is eshetsz a sínek 
közé vagy az autók alá.

Kedves kis Potyautas! Mosolygó arcodról eltűnhetett 
volna a mosoly, ha pillanatokon belül kórházban talá
lod magad állig begipszelve. Fontos a piciny életed szü
leidnek, barátaidnak... a Teremtő Istennek. Értékes az 
életed, mert az emberi életnél nincs értékesebb. Pénzben 
nem mérhető.

A z életedet ajándékba kaptad. Most csukd be a sze
med! Gondolj arra, hogy karácsony van. Hetek óta 
rajzolsz, barkácsolsz, egy szép ajándékot készítesz va
lakinek. Becsomagolod, masnit kötsz rá. Nagyon vá
rod, hogy átadhasd. Jól elrejted addig, hogy meg ne ta
lálják. Karácsony napján az ajándékátadásnál az a 
valaki, aki kapja, elutasítja. Nem kell neki, oda dobja 
a sarokba. M it éreznél? Ugye nagy szomorúságot?

F I A T A L O K  N  A  K

Kedves Fiatalok!

Egy kis m unkát adunk nektek, am i persze bőven meghozza gyümölcsét. Helyhiány m iatt csak igehelyeket 
közlünk. Ha összeállítjátok és legépelitek, egy komoly műsor kerekedik belőle, am it ádvent esti istentisztele
teken is előadhattok, vagy ifjúsági órák alkalmain (négy részre bontható a műsor) áhítatként használhattok, 
énekekkel színesíthettek. »

Jó munkát és áldott elcsendesedést!

KÉT ÁDVENT KÖZÖTT
I.

Igék -  Zak 9,9, Ézs 9,1.5, Mt 
21,1-9.
Meditáció -  Néhány mondat arról 
a Jézusról, aki alázatos királyként, 
betlehemi jászolban, szolgai for
mában érkezett hozzánk.

Vers -  Szabó Ferenc: 27. zsoltár

Hárfám s egyéb zeneszerszámom
nincsen,

de szóljon Hozzád most ez esti zsoltár, 
-  Hallgasd meg kiáltásom, néma Isten! 
Uram, Világosságom, Üdvösségem! 
Nem tör rám hadsereg, nincs külső

ellenségem,
de benn a szívmagányban rémít a sötét, 
ott rágja szorongás reményem

gyökerét.
Ne rejtsd el, mutasd meg orcádat! 
Tüdőm, hogy lehetetlent kérek, 
de Te adtad nekem e balga vágyat.
Míg itt a földön élek, sűrűek az éjek; 
üzenj nekem valamely csillagfénnyel. 
A napvilág, tudom, csak elrejt Téged, 
beszédesebb rejtelmes sötétséged.
Te nagy Titok, elrejtett Jelenléted 
még akkor is felvillanyoz reménnyel, 
hogyha apám, anyám már el is

felednének.
Szeretném látni fényes nap-orcádat, 
jobban, mint drága, ékes palotádat, 
és ott időzni Nálad csendességben 
arany-csülagtűz trónod közelében!
De addig éji ösvényen kereslek Téged -  
reményt gyújt jánosbogámyi

fényességed
s a hold, mely láthatatlan arcod fénye -  
és bízó szívvel zsoltárt zengek Néked.

n.
Igék -  Zsolt 80,2-3.8, Ézs 65,17, 
Ezs 60,1-2, Lk 21,25-28.
Meditáció -  A  második ádventről. 
„Ismét eljön dicsőségben ítélni 
élőket és holtakat és uralkodásá
nak nem lesz vége.”

Vers -  Szabó Ferenc:
Királyok Királya

Számárháton vonult be-régen 
‘ 'a várdsbá a vérésSg félé 
várta már vérszomjas csőcselék 
szemét lesütve hallgatott

bíborköpennyel vállán 
az ölésre szánt Bárány.

Fehér lovon vonul az égen 
koronáján a csillagok 
fehér ruhája véres még 
de szemében győztes tűz ég 
szájából vágó kardél villog 
vasvesszeje suhog 
királyok és vadállatok 
buknak eléje -  felette ragyog 
örökre az Igazság és Hűség.

H L
Igék -  Zsolt 85,2-5.8, Ézs 
11,1-2.9, Ézs 42,1-3, Mt 11,2-6. 
Meditáció -  Meditáció a két ád
vent közötti útról, amely teli van 
buktatóval, sötétséggel, kérdéssel 
és kísértéssel. Még Keresztelő is 
megrendült, akinél nagyobb pedig 
„asszonytól nem született”. Mind 
boldog, aki nem botránkozik meg 
Jézusban.

Vers -  Szabó Ferenc:
Igét virágzó szó

Ha csendes ajkak 
szóra nyílnak 
s száll a hang feléd, 
figyeld az arcokat 
a szem-mosolyt 
a szív üzenetét.

Szívtől szívig 
száll az üzenet: 
lángot keres a lélek, 
az ember-közti űrben 
a láng didereg, 
az összeköttetés: 
az ige s az értelem.
Az értelem bent 
szívmélyben szunnyad 
a szó fészke a csend.

Szívmagból sarjad 
a szó rügye 
s a sok szirmos láng 
mely átcsap másik lángba 
s ebből fakad

földet fornrátó eszme.” , '
o t  f i 'r r^ n  í*rf v o nDe míg szived 

meg nem nyitod 
a tűzláng fel nem lobban.

Valahogy így érezhetett Mennyei Atyánk is, amikor ott 
ültél a robogó villamos csatlakozóján. Fájt, hogy kicsiny 
életed halálos játék eszköze lett. Hány kortársad fogja 
ezt követni? Rossz belegondolni.

Kedves Kisfiú! Örülnék, ha legközelebb a villamoson 
belül láthatnálak Szívem örömbe öltözne, ha láthat
nám rajtad, FONTOS Neked A Z  ajándékba kapott 
ÉLETED.

Kedves Kisfiú! Fontos vagy az Istennek!
Börönte Márti

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi n. 359.
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Magház szíved 
szakadjon fel 
sarjadjon szóba 
a rejtett értelem: 
izzítsa át 
szíved szavát 
belső szeretetláng 
s virágozzon 
lángliliom: 
tűzpiros IGE!

rv.
Igék — Zsolt 100,2—5, Ézs 
40,3-5.9-10, FU 4,4-5, Jn 
1,19-23.26.
Meditáció -  Menjetek elé örven
dezéssel! Jézus jövetele (azért, 
mert már megérkezett, azért mert 
eljön) örömöt teremt, a találkozás 
reménységének örömét mindazok
ban, akik várják őt.

Vers -  Szabó Ferenc:
Az Ige testté lett

A szél a kódexben lapoz, az Értelem 
a szóbokorban leng, virágba öltözött 
az illatos Ige, amíg a végtelen, 
az ősi Csend szálldos a szirmai között.

Angyalajakról leng a boldog AVE 
a sejtelem nyilall a lelki szélben 
egy széles zöld levélen nyflt agáve 
az Élet mozdul már az anyaméhben.

A pergamenlap lángol: legszebb éke 
egy csóvás csillag: vígan szeli át 
a földre szállt Dicsőség sátorát.

Aranyban izzik lent a csöppnyi jászol 
mellette Mária -  a szamárszájból 
felszáll felé a szénaszagú béke.

MIÉRT ENGEDI 
ISTEN...?

M eghívó
1996. november 24-én,

1 vasárnap é'ste 6'órákok
y 11K I F J Ú S Á G I I V Á  rriÁ-J

EVANGÉLIZÁCIÓS
ISTENTISZTELET

lesz a kelenföldi 
evangélikus templomban.

(XI., Bocskai út 10.)
Igét hirdet: PETER URIE 

Közre tnűködikv 
a Budahegyvidéki 

Evangélikus Ifjúság. 
Szeretettel hívunk és 

várunk minden érdeklődőt! 
Minden hónap negyedik 

vasárnapján tartunk 
hasonló alkalmakat este 
6 órakor. Legközelebb: 

december 22-én.

/
T  Tj tanulmánykötettel gyarapodott evangélikus teoló- 
U  giai irodalmunk A  közelmúltban jelent meg D.h.c. 
Veöreös  I m r é n e k  ,A z  Újszövetség színgazdagsá
ga ” című munkája. E  néhány sor a szakszerű ismertetés, 
elemzés igénye nélkül igyekszik inkább népszerű képet 
rajzolni a könyvről. Kissé talán elfogultan, a korábbi be
szélgetőtárs, tanítvány alázatával és köszönetével mind
azért, amit a szerzőtől e köteten túl is, élő- és az életnek 
megőrzött szóban, papírra vetve kapott. Szubjektív figye
lemfelkeltés: egy ízléses, szép kiállítású, jó l olvasható, 
tartalmi és formai szempontból egyaránt naprakész, mo
dem munkára. Olyan újszövetségi teológiai esszenciára, 
melynek a szerző előszava szerint nem csupán a szakem
berek teológusok lelkészek de a Szentírást olvasók 
iránta érdeklődő gondolkodók könyvespolcán is ott van 
a helye. N ekik nekünk ajánlja művét a szerző, az „evan
gélikus értelmiségnek", annak az olvasótábornak mely
nek ízig-vérig tagja ő  is, és amelyet éveken át gazdagított 
a „Diakonia” című folyóirat oldalain szerkesztett szelle
mi csemegékkel. Ott megjelent írásait, az Újszövetséget 
bemutató sorozatának egyes darabjait szedte m ost szí
nes csokorba, mondanivalóját a hitnek és értelemnek a 
svájci újszövetséges tanár, Ú lr ich  L u z  által felismert 
és megfogalmazott összefüggésébe állítva. Akárcsak az 
tyA középpont felől” című antológiával, úgy ezzel a 
könyvével is intellektuális kalandra, zarándokúira hívja, 
invitálja Veöreös Imre az Olvasót, idegenvezetőként ka
lauzolva végig egy „rejtélyekkel teli szent fö ldön”, meg- 
megállva az Újszövetség létrejöttének stációinál, a kelet
kezés legvalószínűbb időrendjében mutatva be az 
újtestámentumi iratokat, tartalmi összefoglalást adva, a 
szerzőket és szereplőket reflektorfénybe állítva, nagynevű 
német teológusok segítségével keresve a központi m on
danivalót Pál apostol leveleitől az evangéliumokon, a 
jánosi iratokon és a többi levélen át a Jelenések könyvé
ig. S ha minden kérdést, rejtélyt nem is sikerül megolda
ni, a színekben gazdag látvány elfedi az Újszövetség tér
képén maradó „fehér foltokat”.

A z „út” végére érve m i is egyetértünk az „idegenveze
tővel”, hogy az Újszövetség nem olyan muzeális érték, 
melyet mozdulatlanul hagyva, a tudomány toliseprűjével 
olykor megtisztogatunk a rárakódott portól, hanem ép-

Kincs a lapok mögött
-  Az Újszövetség színgazdagsága -

,*Alkonyi esztendeimből négy évet kísért végig ez a 
-  bibliai iratról iratra menő, a keletkezési időrendet követő -  

teológiai belemélyedés az Újszövetségbe.
Rész helyett az egész, amelybe merülhettem: 

az egyes újszövetségi könyvek, 
a különböző szerzők sajátossága, 

külön kincse, kiemelkedő mondanivalója, a „színek”. 
Életem vége felé adatott meg, 

hogy részesüljek ebben a pazar látványban, 
és kiszélesedjék előttem az Újszövetség látóhatára”

-  vallja a szerző.
Az Újszövetség valamennyi iratában jelentkezik 

„az egymástól eltérő szerkesztési szempont, 
mely írójukat vezeti

• a Jézusról szóló őskeresztény hagyomány 
és a Krisztusról tanúskodó bizonyságtétel összeállításában, 

illetve a személyes tapasztalás megszólaltatásában.
Ám a máS-más szerkesztői nézőpont egységessé válik: 

kitűnik a lüktető középpont, mely -  néhány marginális levél 
halványabb árnyalatát kivéve — 

nem más, mint az élő Úr Jézus Krisztus.”
A kötet írója hosszú életpályáján evangélikus egyháza 

szolgálatában
gyakorlati feladatok mellett 

mindig foglalkozott a teológia tudományával — 
nyitottan az egész kereszténység és a kor kérdései felé. 

Azzal a meggyőződéssel tette ezt, 
hogy „a Biblia történeti, emberi alkotása mögött 

transzcendens háttér húzódik, 
és az egyház könyvéből 

Isten szól minden idők embereinek, 
a mindenkori jelenben.”

pen ellenkezőleg hozzánk szóló, minket megmozdító és 
megtisztító üzenet. „Hang” (137. old.) hallatszik felénk 
az elsárgult lapok mögül. Veöreös Imre ezt a Hangot 
hallotta meg és ajánlja munkájával a XX. századvég za
jától eltompult figyelmünkbe. A  Hang áhítatos hallgatá
sa közben azonban nem remeg az írótoll kezében. Bát- 
ran „porol" is a történetkritika tudományos módszeré
vel Tartózkodik a durva beavatkozástól, hiszen tudja: 
>yA z  ig e  k ő s z á l k é n t  m e g á l l .  M e g s z é g y e 
n ü l ,  k i  b á n t j a ”. Ugyanakkor vallja, hogy „az Új
szövetség kritikai szemlélete hitünket tisztábbá teszi és 
erősíti”. Nem tesz ősem  mást, m int egy megfontolt moz
dulattal fellebbenti az Újszövetséget borító fátylat, meg
láttatva a szavak, betűk álarca alatt rejlő szépséget és ki
meríthetetlen gazdagságot. Köszönet a kiadónak, hogy a 
teljes tanulmány a szükséges bővítésekkel, könyvként 
megjelenhetett. Elismerés az írónak, aki szomjasan ku
tatta, és rátalálva, tovább tudta adni az Újszövetségnek 
gyakran a „lapok mögé” rejtett kincsét, meggazdagítva 
az Olvasót. >yAz Újszövetség színgazdagsága ” így mind
annyiunk értékévé lett.

Bácskai Károly
(A könyv a Sajtóosztályon kapható.)

EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ 
November 16-17-23-24-30. és december 1.

Sík Sándor
ISTVÁN KIRÁLY

dráma 2 részben

Bitskey Tibor Jászai-díjas érdemes művész és Sunyovszky 
Szilvia Jászai-díj as főszereplésével.

Történik a székesfehérvári királyi palotában,
1038. augusztus 14-én

Díszlet- és jelmeztervező: HÚROS ANNA MÁRIA 
Rendező:

Udvaros Béla
Jegyek válthatók: a DUNA PALOTA jegypénztárában 

(117-2754) és a Színházak Központi Jegyirodájában 
(112-0000,112-0008) Andrássy út 18.

Helyárak: 300-430-550 Ft
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A ZSINAT HUSZONHARMADIK ÜLÉSSZAKA: OKTÓBER 1 1 -1 3 .

EZ TORTENT A 23. ÜLÉSSZAKON
ism ét háromnapos ülésszakot tartott a zsinat 16 üléssel. A  megnyitó áhítatot dr. F o l t i n n é  A n 

t a l  K l á r a  tartotta 2Tim  4,5 alapján. Teljes szövegét alább közöljük A  gyűléseken dr. G a l l i  
I s t v á n ,  dr. R e u s s  A n d r á s  és dr. F r e n k l  R ó b e r t  elnökölt.
, f . nl apirT d  eleJ'én 02 e& es bizottságok röviden beszámoltak arról, hol tartanak feladataik megol

dásában. Ezután az ülések menetében került sorra törvények és már elfogadott törvények módosítá
sa, megtárgyalása. Űj törvényként fogadta el a zsinat yyA z egyesületekről és egyletekről” és a 
„Csongrád—Szolnoki Egyházmegye megszüntetéséről” szóló törvényt. A z  előbbit 53 szavazattal 2 tar
tózkodás ellenében, az utóbbit 57 szavazattal, 1 nemleges és 2 tartózkodó szavazattal.

Törvénykiegészítést kellett végezni az 1993. február 23-án elfogadott, a „Magyarországi Evangéli
kus Egyház közoktatási intézményeiről és a hitoktatásról” szóló törvényen. Erre jórészt az azóta meg
alkotott állami közoktatási törvény adott okot. Jelen számunkban az új szöveget teljes egészében kö
zöljük, hogy addig is, amíg az összes törvény egy kötetben megjelenik, az oktatási intézményeink la
p u n k  közlése alapján használhassák E zt a m ódosítást a zsinat 59 szavazattal 1 tartózkodás ellené
ben fogadta el.

A z  Egyházi Gyűjteményekről szóló -  korábban megszavazott törvény kiegészítéseképpen foglalko
zott a zsinat és megszavazott egy törvényrészt, mely >yA z Egyházi M űemléki és Építészeti Gyűjtemé
nyekről” szól E z a Gyűjteményi törvény V. pontjaként illeszkedik az előzőkhöz. 50 szavazattal 1 el
lenszavazattal és 1 tartózkodással fogadta el a zsinat.

A z országos egyházról szóló törvényrész részletes vitáját is elkezdte a zsinat, de nem ju to tt még a vé
gére. Erről cikkben szám olunk be. A  zsinat munkájába tartozott az előző ülésszak határozata alap
ján  az ún. „háromszintes” struktúra kidolgozása is. Erről a 3. sz. bizottság dr. S m i d é l i u s z  
L á s z l ó  előadásában előzetes tervezetet hozott megvitatásra. A  több ülésen átvitatott tervezetet vé
gül is 38 igennel 14 nem szavazattal 5 tartózkodással és 1 érvénytelen szavazattal kidolgozásra java
solták a bizottságnak E z tehát még nem törvénytervezet alakban, csupán vázlatban vezette fe l az ide 
tartozó kérdéscsoportokat.

A  vasárnapi istentisztelet a fasori gyülekezettel volt közös alkalom, melyen B e n c z e  A n d r á s  
székesfehérvári lelkész hirdetett igét. Prédikációját a 4. oldalon közöljük

A  zsinat legközelebbi ülésszaka 1997. január 17-18-án lesz.

Foltinné Antal Klára megnyitó áhítata

Mindenekelőtt hadd kéijek el
nézést, amiért papírból olvasok 
fel, de mivel semmi gyakorlatom 
nincs a felnőttekhez szóló igehir
detésben, ezt a biztos módszert vá
lasztottam, hogy gondolataimat 
kordában tarthassam. S gyorsan 
hadd folytassam egy másik szemé
lyes vallomással, mégpedig azzal, 
hogy miért éppen ezt az igét vá
lasztottam. Tálán meglepő, de ne
kem ezzel az igével kezdődik a 
Bibliám, ez áll felírva a legelső lap
jára. Keresztelésem és konfirmálá
som napjának igéjeként került oda 
ez a levélrészlet, bár tény, hogy én 
akkor talán szép szavaknak tartot
tam csupán, és nem pedig a szíve
mig hatoló, hozzám kiáltó buzdí
tásnak. Különös lehetőség szá
momra ez a szolgálat, hiszen 
hosszú és kanyargós úton jutottam 
el idáig, és igazából soha nem gon
doltam volna, hogy ezen a helyen 
éppen én állok majd, és meglett 
lelkésztestvéreimnek hirdethetem 
az evangéliumot.

Tálán volt eset, amikor még 
Timóteus is ilyen gyöngének és 
kezdőnek érezte magát az efezusi 
gyülekezetben, amelyet Pál rábí
zott. Az „igaz” és „szeretett hű fiá
nak” nevezett Timóteus korábban, 
a második missziói úton együtt 
szolgált Pállal, miután valószínű
leg az apostol hallatán tért meg Jé
zus Krisztushoz.

Sanyarú fogságból írja az apos
tol ezt a pásztori levelet a fiatal 
Timóteusnak, hogy segítségére le
gyen a kialakulóban lévő gyüleke
zeti munkában és a tévtanítók elle
ni harcban. S hogy mi vezérli Pál 
apostolt? Az egyház iránti felelős
ség, és az egyház gondjának hor
dozása. Ezért int, figyelmeztet, 
buzdít és bátorít. A  levél szinte 
konkrét utasításokat tartalmaz a 
lelkipásztori szolgálat végzésére, 
talán még személyesebben, mint 
az első levélben. Olyan kifejezése
ket használt Pál ebben a levélben, 
hogy Timóteusnak a gyülekezet 
vezetésében úgy kell harcolnia, 
mint „Jézus Krisztus jó vitézének”, 
meg kell őriznie a rábízott „drága 
kincset”, és az ige hirdetésével elő 
kell állnia „alkalmas és alkalmat
lan időben” egyaránt. Micsoda ak
tuális feladatok ezek a mai 
Timóteusoknak! De maradjunk 
egyelőre abban a korban, s gon
doljunk bele, hogyan fogadhatta 
egy fiatalember ezeket az intelme
ket?

„Te azonban légy józan minden
ben” -  kezdi Pál apostol.

Milyen nehéz lehetett oly kevés 
tapasztalattal, mint ami Timó
teusnak volt, józannak maradnia 
a különböző tévtanítások áram
latában. Csakúgy, mint a mai fia
taloknak abban a tévtan-döm- 
pingben, ami rájuk árad. Lelkész
családot is ismerek, akiknek a 
gyermekei ott tévelyegnek a szá
munkra idegen, és érthetetlen ta-

2Tim 4,5

nítás szövevényes hálójában -  szü
leik legnagyobb döbbenetére és 
bánatára.

„...a  bajokat viseld el türelme
sen ...” -  hangzik a következő uta
sítás.

Tbdjuk, legalábbis sejtjük, mifé
le bajokat kellett Timóteusnak el
viselnie a hitért. Az pedig, hogy 
minden félelme és gyengesége el
lenére elviselte, azokat, á zsidók
hoz írt levélből dérül ki -  vagyis, 
hogy kiszabadult fogságából és to
vábbra is vállalja a szolgálatot. Vi
selte hát a bajokat türelmesen, 
mégpedig nyilván jóval nagyobb 
bajokat, mint amilyeneket nekünk 
kell elviselnünk az evangélium hir
detésekor. Mert nekünk tényleg 
baj, és elkeserítő, hogy a huszon
két első osztályosból mindössze 
háromnak a családja igényli a hit
oktatást, s abból is kettő „elfelejti” 
elküldeni a gyermekét az órára. S 
ezt látva, az egyházfi néni kezét 
összecsapva, korántsem tolerán
sán közli: „Hová süllyedtek az em
berek?”, „Mivé lett a vüág?” A tü
relem mára valahogy kezd kiveszni 
az emberekből. Persze, tudom, 
mindenkinek a maga baja a legna
gyobb. És az is igaz, hogy nem sza
bad mindig ilyen élesen párhu
zamba állítani az igében szereplő 
problémákat a mai ember gondjai- 
val-bajaival. De nézzünk mélyen 
magunkba. Mi hogyan viseljük el a 
bajokat? Tüdőm, lelkésztestvéreim 
közül sokan keményen kiálltak 
hitük mellett a nehéz időkben is. 
De kíváncsi lennék fiatalokra is, 
mennyi türelemmel viselnék, ha 
börtön várna rájuk, csupán néze
teik, meggyőződésük miatt? Nem 
adnák-e fel azonnal, csakhogy 
szenvedniük ne kelljen?

„...végezd az evangélista 
munkájút...” -  fogalmaz ezután a 
levél.

Pál apostol sokszor bízott 
Timóteusra nehéz feladatokat. Őt 
küldte Macedóniába, Korinthus- 
ba, Filippibe, majd Thessza- 
lonikába — egy-egy fontos külde
téssel. S később bízta meg az 
efezusi gyülekezet vezetésével. 
Timóteus mert hű evangélista 
lenni. De vajon mi merünk-e? 
Utána megyünk-e azoknak a gye
rekeknek, akik tavaly még jártak, 
de idén már nem jöttek hittanra? 
Hányszor legyintünk inkább -  
mondván: hiába erőlködünk, hisz 
vannak, akiknél úgysem érhetünk 
el semmit az evangélium hirdeté
sével. Holott ez egyedül Isten 
munkálkodása, mi csupán a mun
katársi szerepet utasítjuk vissza 
sokszor. S ha csak arra gondolunk, 
amit Luther olyan egyértelműen 
fogalmaz meg a Kis Kátéban, hogy 
a családfőknek kötelességük há
zuk népét az evangélium igazsá
gaira tanítani! Sajnos, legtöbbször 
a legkézenfekvőbb dolgokról fe
ledkezünk meg leginkább. Saját 
családunkat háttérbe szorítjuk a

gyülekezet miatt, vagy sokszor 
gyülekezetünket egy távolabbi, 
fontosabbnak vélt evangélizáció 
miatt.

És idekapcsolódik az ige utolsó 
szakasza:

„...szolgálatodat maradéktala
nul teljesítsd.”

Tálán maga Timóteus sem tudta 
maradéktalanul ellátni a rábízott 
szolgálatokat. És azt hiszem, kevés 
olyan lelkésztestvért találnék, aki 
el tudná magáról mondani, hogy ő 
maradéktalanul teljesíti a szolgála
tait. Igyekeznünk persze lehet, de 
önteltnek lennünk sohasem sza
bad. A Timóteushoz írott levél 
konkrétan a lelkipásztori szolgálat 
maradéktalan elvégzésére utal, de 
bizony nekünk is, akik nem lelkész
ként tevékenykedünk, van számos 
olyan szolgálatunk, amit maradék
talanul kellene végrehajtanunk. A 
szülői szolgálat, a hitoktatói szol
gálat, és számos olyan konkrét 
munkaterület, amelyet nem sza
badna félvállról vennünk. Ebben a 
körben pedig nem kell messze 
mennünk: mindannyian vállaltuk a 
zsinati szolgálatot, s ezt maradék
talanul kellene teljesítenünk.

Vajon megteszünk-e mindent 
ezért? Lelkiismeretesen fölkészül
ve jövünk-e minden ülésszakra, 
vagy éppen bizottsági ülésre? Még 
véget sem ért a zsinat, s már meny
nyi vád érte kívülről. Bár az is 
tény, hogy többen éppen azért 
mondanak le zsinati tagságukról, 
mert szerintük nem tudták mara
déktalanul teljesíteni szolgálatu
kat. Isten óriási feladattal bízott 
meg bennünket, s tudjuk, hogy Ő 
ad erőt is e munka elvégzéséhez. 
Nekünk soha nem szabad visszaél
nünk ezzel a lehetőséggel. Nem 
öncélú a feladat, amit végre kell 
hajtanunk, hiszen egyházunk jö
vőjét kell, hogy szolgálja. Az egy
ház pedig miért van? Isten dicső
ségére és emberek üdvösségére. S 
milyen nagyszerű, hogy ehhez a 
munkához is, mint annyi máshoz, 
naponta kapunk buzdítást, erőfor
rást jelentő igéket Urunktól. 
Csakhogy meg is kellene halla
nunk azokat, meg is kellene szív
lelnünk az Ó szavait, mert csak 
azokra építve, azokba kapaszkod
va tudjuk maradéktalanul ellátni 
szolgálatainkat. Ha azonban Isten 
igéje naponkénti imamalommá 
válik számunkra, nem lesznek 
szívből jövőek tetteink sem, nem 
lesz maradéktalan a zsinati munka 
sem. Ezt megmagyarázni pedig 
már nemcsak egy utánunk követ
kező nemzedéknek, de önma
gunknak és Istenünknek sem le
het. Felelősek vagyunk cselekede
teinkért, még hogyha megpróbá
lunk is kibúvókat keresni olyan 
sokszor ez alól a felelősség alól. 
Isten elől azonban egyetlen bűnös 
sem rejtőzhet el, s egyszer nekünk 
is számot kell adnunk tetteinkről. 
Ámen.

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS
Az 1966. évi II. törvény 64. § értelmé

ben, miszerint egyházmegyék megszünte
tése a zsinat hatáskörébe tartozik, a zsi
nat a II. törvény 1. § (3) a) pontját módo
sítva, megszünteti a Csongrád-Szolnoki 
Evangélikus Egyházmegyét

A Csongrád-Szolnoki Egyházmegye 
megválasztott zsinati küldötteinek man
dátuma a zsinati ciklus végéig érvényben 
marad.

A zsinat felhívja az országos egyházi 
presbitériumot, hogy a II. törvény 64. § 
szerint rá háruló feladatok, az egyházme
gye egyházközségeinek más egyházme
gyékhez történő beosztása ügyében intéz
kedjék.

A törvény 1996. december 31-én lép 
életbe.

Budapest, 1996. október 12.

A Csongrád-Szolnoki 
Egyházmegye megszüntetéséről
A  zsinat októberi ülésének határozata  a 

Csongrád-Szolnoki Egyházmegye törvényi meg
szüntetéséről egy több hónapos átm eneti idősza
kot zárt le. Halasy Endre esperes halála után

mindössze három  lelkész m aradt a nagy kiterjedé
sű, de a legkisebb lélekszámú egyházmegyében. 
Egyiküket ham arosan egy másik egyházmegyében 
választották meg gyülekezeti lelkésznek. Bár ké
sőbb egy üres lelkészi állás betöltésre került, eb
ben a szükséghelyzetben, amikor lehetetlennek 
látszott az egyházmegyére háruló feladatok jó  
rendben történő végzése, s különös problém át je 
lentett a beiktatott lelkész nélküli egyházközsé
gekben a szolgálat ellátásának biztosítása, az egy
házkerület püspöke ideiglenesen minden egyházköz
séget beosztott valamelyik szomszédos egyházmegyé
be. A  szolnoki gyülekezet a Pest Megyei Egyházme
gyei  a szegedi a Bács-Kiskun Egyházmegye, a többi 
pedig a Nyugat-Békési Egyházmegye felügyelete alá 
került. .-rr,

A  tárgyalás alatt lévő zsinati területi rendezés 
miatt az év első felében a zsinat nem foglalkozott 
külön ennek az egyházmegyének a kérdésével. 
Amikor azonban világossá vált, hogy a területren
dezésre a zsinat befejezése előtt nem kerül sor, a 
júniusi ülésszakon határozat született arról, hogy 
az őszi ülésszakon dönteni kell az egyházmegye 
sorsáról. Erre került most sor. A zsinati döntés 
szerint az egyházmegye ez év végén hivatalosan is 
megszűnik. Mivel az egyházmegyék területi válto
zásainak megállapítása az országos egyházi presbi
térium feladata, várhatóan a jelenlegi ideiglenes 
besorolás rögzítése történik meg a decemberi 
presbiteri ülésen. Az egyházmegyék így kialakuló 
szervezete addig lesz érvényben, amíg a végleges 
zsinati döntés meg nem  születik a területrendezés
ről.

Sólyom Jenő

AZ EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KIEGÉSZÍTÉSE
Korábbi előterjesztéseink alapján 

egyházunk zsinata általános vita ke
retében foglalkozott az egyházi mű
emlékek és egyházi építkezésekkel 
kapcsolatos felvetésekkel

A  kialakult gyakorlatról és a meg
vitatott elvekről az Evangélikus Élet 
1995. december 3-i számának Zsi
nati Híradójában beszámoltunk

A z általános vita során egyértel
művé vált, hogy csak az egyházi épí
tészeti kérdésekkel foglalkozó tör
vény alkotását nem látja indokolt
nak a zsinat.

Ezzel az elvvel az Egyházi Építé
szeti Bizottság tagjai is egyetértettek

Mindezek után egyértelmű volt, 
hogy az egyházi építészet kérdései 
törvényrészek formájában kell hogy 
megjelenjenek

Mégpedig a tervezés és megvaló
sítás ügyét a szakbizottságokkal 
foglalkozó ,A z  Egyház Szervezete,
A z Országos Egyház” törvényrész
ben, míg a műemléki és építészeti 
gyűjteményt A z Egyházi Gyűjtemé
nyekről szóló törvényben kell szere
peltetni.

A  23. ülésszakon részletes vitára 
bocsátottuk az Egyházi Műemléki és 
Építészeti Gyűjteményekről szóló 
törvényrész tervezetet, mely a vita so
rán megszavazott módosításokkal V. 
sz. önálló fejezetként kerül az Egy
házi Gyűjteményekről szóló törvény
be.

A z itt közölt törvényrész a módo
sításokkal kiegészített végleges feje
zet.

ifj. Benczúr László

Az Egyházi Műemléki és Építészeti 
Gyűjteményről 

v.
1. A M agyarországi Evangélikus Egyház különleges 

feladatokkal O rszágos M űemléki és Építészeti Gyűj
tem ényt tart fenn.

2. Az Evangélikus Országos M űem léki és É pítésze
ti Gyűjtemény a M agyarországi Evangélikus Egyház 
egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező 
intézmény.

3. A gyűjtemény anyaga kiterjed az állam ilag is 
nyilvántartott egyházi m űemlékekre, az egyházi vé
dettségű épületekre, továbbá m inden egyéb -  az egy
házi önkormányzati szervezetek és intézm ények tu
lajdonában lévő -  épületre és építm ényre, tem etőkre 
és díszkertekre.

4. Az Egyházi M űemléki és Építészeti Gyűjtemény 
feladata:

-  az egyházi önkormányzati szervezetek és intézm é
nyek tulajdonában lévő műemlékek, ép ítészeti em lé
kek és egyéb épületek, építm ények jegyzékbe vétele,

-  tervdokumentációk, írásos és audiovizuális doku
m entum ok szakszerű gyűjtése, őrzése és hozzáférhe
tőségük biztosítása,

-  az épületek védelmének, karbantartásának szak
m ai felügyelete.

5. Az Egyházi M űemléki és É pítészeti Gyűjtemény 
szakgyűjtemény. Szakm ai felügyeletét az Egyházi 
É pítészeti B izottság látja el.



Zsinati Híradó  1996. november 24.

Az egyházi közoktatási törvény m ódosításáról
A  zsinat -  a 6. sz. Nevelési-Oktatási Bizottság előter

jesztése alapján -  1996. október 12-én módosította az
1993. február 20-án elfogadott és életbe léptetett Tör
vény a Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási 
intézményeiről és a hitoktatásról című törvényt.

1992-93-ban sürgető volt a feladat: egymás után in
dultak evangélikus iskoláink, a hitoktatás kérdését is 
szükséges volt tisztázni, hiszen az 1966-os zsinat -  érthe
tően -  nem foglalkozott e kérdésekkel.

Már a törvény megalkotásakor látszott, hogy még a je 
lenleg működő zsinatnak felül kell vizsgálnia a törvényt, 
hiszen akkor volt átalakulófélben az állami közoktatás, 
hiányzott a megfelelő törvényes háttér, ugyanakkora sa
ját törvényünk használhatósága is csak a gyakorlatban 
igazolódott.

1996 nyarán elkészült a -  most már véglegesnek lát
szó -  állami közoktatási törvény, s a gyakorlat is vissza
jelezte, mi az, amit változtatnunk szükséges a jó  rend ér
dekében.

A z eredeti törvényről elmondható, hogy összességé
ben jó l szolgálta az intézmények működését, szabá
lyai, rendelkezései segítették a fenntartói feladatok el
látását.

Ennek ellenére tartalmi és szerkezeti téren is szükség 
volt a módosításra, a tisztázatlan kérdések rendezésé
re és a készülő zsinati törvénykönyvhöz való igazodás
ra.

Néhány gondolat a módosításról:
1. A  bizottság javaslatára a zsinat úgy döntött, hogy 

szétválasztja a közoktatás és a hitoktatás kérdését, és a 
hitoktatásról szóló fejezet önálló törvényként kerül be a 
törvénykönyvbe.

2. Ugyancsak döntést igényelt az a kérdés, hogy a je
lenleg érvényes törvényben részletesen kidolgozott sza
bályzatok maradjanak törvényi szinten, vagy országos 
szabályrendeletként kerüljenek kihirdetésre. A  zsinat 
döntése alapján a szabályzatok a törvény részei marad
nak

3. Szükséges volt kiegészíteni a törvényt egy újabb fe 
jezettel, mely a tanulók és a szülők jogait és kötelessége
it tartalmazza. Ezzel a kérdéssel az állami törvény is so
kat foglalkozik s az intézmények is jó l használhatják 
mindennapi munkájukban.

4. Szabályozta a módosítás az intézményekben főállá
sú evangélikus hittantanárok/hitoktatók jogait és köte
lességeit, szigorította az igazgatói kinevezés feltételeit, va
lamint a pedagógusok kötelességeit az egyházi törvények 
betartása terén. Ezek a kiegészítések a gyakorlat során 
váltak szükségessé.

5. Tisztázta a zsinat a fenntartó önkormányzati 
testületek jogkörét és hatáskörét is. Eszerint az ala
pítás, összevonás, megszüntetés a fenntartó, illetve 
országos közgyűlés hatásköre, m íg a működtetéssel, 
az intézmények irányításával, felügyeletével kapcso
latos feladatok a presbitérium ok hatáskörébe kerül
tek.

6. A  törvény egységes értelmezése és használhatósága

érdekében szerkezeti változás is történt, az igazgatótaná
csokról szóló paragrafusok értelemszerűen a III. fejezet
be kerültek E  témában az igazgatótanács összetételében 
is történt változás, tisztáztuk a hatásköröket a megbízó 
presbitérium és az igazgatótanács között.

7. A szövegben előforduló ellentmondásokat, stiláris 
hibákat menet közben javítottuk

A  módosított törvényt a zsinat plenáris ülése név sze
rinti szavazással elfogadta, alkalmazását 1997. január
1. napjától rendelte el

Reményeink szerint a módosított törvény jó l szolgálja 
a továbbiakban a fenntartók és intézményeink munká
ját, segít eligazodni nevelési-oktatási, szervezeti, munka
ügyi és egyéb kérdésekben.

A  bizottság nevében köszönöm mindazok segítségét, 
akik javaslataikkal, tanácsaikkal segítették munkán
kat.

Jancsó Kálmánná 
a bizottság elnöke

TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEIRŐL
L FEJEZET

Általános rendelkezések
1 §

A Magyarországi Evangélikus Egyház az évszázados gyakorlatnak, hívei igényé
nek és A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi
IV. tv. 17. §-ának megfelelően az állami közoktatási törvényben elismert közoktatá
si intézményeket alapíthat és tarthat fenn.

_ 2. §
Az evangélikus egyház közoktatási intézményei:
1. óvodák
2. alapfokú nevelési-oktatási intézmények
3. középfokú nevelési-oktatási intézmények
4. diákotthonok
5. speciális nevelési-oktatási intézmények
A felsőoktatási intézményekről külön törvény rendelkezik.

3. §
1. Az evangélikus egyház közoktatási intézményeinek célja az, hogy tanulóit 

evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá,
-  evangélikus tanulóit egyhazunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá,
-  a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a lelkiismereti sza

badság tiszteletben tartásával, a lehetőségekhez képest saját egyházuk segítségé
vel is nevelje.

-  Minden tanulóját az érvényes állami közoktatási törvényben megfogalmazott 
oktatási célkitűzésnek megfelelően oktassa, és az egyes iskolatípusok sajátos cél
jainak megfelelően képezze ki.

2. A hitoktatás az egyházi iskolák tanterveinek szerves részét alkotja, és beépül 
az intézmény munkarendjébe.

3. A hitoktatás az egyházi iskolákba felvett tanulók részére kötelező. Ettől, helyi sa
játosságokat figyelembe véve, el lehet térni Ilyen esetekben az intézmény a szervezeti 
és működési szabályzatban állapítja meg a hitoktatás helyi rendjét E szabályzatban 
szükséges rögzíteni a más felekezetű tanulók hitoktatásával kapcsolatos kérdéseket is.

II. FEJEZET
Közoktatási intézmények alapítása, 

megszüntetése, átengedése
Bármelyik evangélikus önkormányzat joga, hogy közoktatási intézményt alapít

son és tartson fenn azzal a feltétellel, ha
-  a megalapítandó intézmény szervezete az egyházi és állami jogszabályoknak 

megfelel,
-  rendelkezik a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, vala

mint érvényes közoktatási megállapodással,
-  működését az illetékes egyházi önkormányzat közgyűlése és az illetékes köz- 

igazgatási hatóság engedélyezi,
-  az alapító önkormányzati testület az intézmény fenntartásával járó kötele

zettségeinek eleget tud tenni.
Az alapító -  fenntartó testület felelőssége az, hogy -  saját erejéből vagy más 

források bevonásával -  gondoskodjék az iskola működésének anyagi feltételeiről, 
legalább azon a szinten, amelyen az azonos feladatkört ellátó, azonos képesítést 
nyújtó állami, ill. önkormányzati közoktatási intézmények működnek.I 5. §

1. Óvoda, alsó fokú oktatási intézmény és diákotthon alapítását a közvetlen fe
lettes, középfokú, valamint speciális nevelési-oktatási intézmény és diákotthon 
alapítását az országos közgyűlés hagyja jóvá.

2. Közoktatási intézményeket az egyházi önkormányzati szervek közösen, egye
sült erővel is alapíthatnak és tarthatnak fenn.

A fenntartó testületek az intézmény működtetésével kapcsolatos jogaikat és 
kötelezettségeiket szerződésben rögzítik.

Ezen szerződés érvényességéhez a közvetlenül a szerződő felek fölött álló, va
lamint az országos közgyűlés jóváhagyása is szükséges.

,  6 . §
Közoktatási intézmények alapítása és fenntartása érdekében az evangélikus 

egyház önkormányzati testületéi más egyházzal, állami és világi hatósággal, jogi és 
magánszeméllyel is köthetnek szerződést.

A szerződésben meg kell nevezni, mely testület gyakorolja az intézmény fel
ügyeletét. Az intézmény akkor jogosult az evangélikus elnevezés használatára, ha 
a felügyelő testület az evangélikus egyház valamelyik önkormányzati szerve vagy 
az általa választott testület.

A jelen törvények előírásai az ilyen -  közös alapítású és fenntartású -  intézmé
nyekre is érvényesek.

Ezen szerződések érvényességéhez az országos közgyűlés jóváhagyása is szükséges
7. §

Az evangélikus egyház bármelyik szintű illetékes önkormányzatának közgyűlé
se az intézmény működésképtelensége esetén kezdeményezheti az intézmény mű
ködésének beszüntetését, teljes vagy részleges átadását, más intézményekhez 
csatlakozását Ezekre az esetekre vonatkozó szerződést csak az országos közgyű
lés jóváhagyásával lehet megkötni.

IE. FEJEZET
A közoktatási intézm ények

irányítása és felügyelete
8 . §

A fenntartók az intézmények működtetésére, a nevelési-oktatási kérdésekre vo
natkozó hatáskörüket presbitériumaikon keresztül gyakorolják.

9. §
Minden közoktatási intézményt fenntartó egyházi önkormányzat presbitériu

ma bizottságot szervez -  óvodák esetében óvodai bizottságot, alsó, középfokú és 
speciális nevelési-oktatási intézmények, valamint diákotthonok esetében igazga
tótanácsot, amely az intézmény irányításával és felügyeletével kapcsolatos felada
tait e törvény 10-12. §-ában meghatározott rendben és hatáskörrel látja e|.

10. §

Az igazgatótanács
1. Az igazgatótanács az intézményt közvetlenül irányító és segítő választott tes

tület. Tevékenységével elősegíti az intézmény rendeltetésszerű működését, gyako
rolja a fenntartó önkormányzati testület által ráruházott jogokat, közvetítő szere
pet tölt be az intézmény, a felhasználók (szülők, tanulók) és a fenntartó között.

2. Az igazgatótanács megválasztásáról a fenntartó egyházi önkormányzat 
presbitériuma gondoskodik. Az igazgatótanács megbízása négy évre szól.

A tagokat a kiküldő szervek választják meg úgy, hogy az igazgatótanács névso
rát jóváhagyásra a presbitérium ülésén még a régi igazgatótanács mandátumá
nak lejárta előtt elő lehessen terjeszteni.

3. Az igazgatótanács tagjai:

(1) a fenntartó egyház presbitériumának 2-̂ 3 tagja (az egyik képviselő lelkész)
(2) az intézmény vezetője és két főállású, határozatlan időre kinevezett, első

sorban evangélikus pedagógus, a nevelőtestület választása alapján
(3) (Országos egyház által fenntartott intézmények esetében) az illetékes egy

házkerület és az intézmény vonzáskörzetébe tartozó egyházmegyék 1-1 lelkészi és 
1-1 nemlelkészi képviselője

(4) a területileg illetékes egyházközség egy lelkészi és egy nemlelkészi képvise
lője

(5) a közvetlen felettes egyházi önkormányzati testület képviselője
(6) a tanulók szüleinek képviselője
(7) középiskolában az intézmény tanulóinak (diákönkormányzat) képviseleté

ben egy- a diákok által választott -  tanár
Tágok lehetnek még (a fenntartó presbitérium javaslata alapján):
(1) az intézmény gazdasági vezetője
(2) az intézmény volt növendékeinek képviselője
(3) más, az intézmény tevékenységét hathatósan segítő személy
(alapítványi képviselő, az állami, települési önkormányzat képviselője, jogász,

építész stb.)
4. Az intézmény sajátos jellege szerint és indokolt esetben ettől eltérő összeté

telben is megszervezheti az igazgatótanácsot, de azt a szervezeti és működési sza
bályzatban, valamint az igazgatótanács ügyrendjében szabályozni kell.

5. Az igazgatótanács megalakulása után elkészíti ügyrendjét, megválasztja az 
elnököt. (Az intézmény vezetője és a pedagógusok nem választhatók meg elnöki 
tisztségre.)

Az ügyrendet a fenntartó önkormányzat presbitériuma hagyja jóvá.
11. §

Az igazgatótanács az intézmény közvetlen segítésére saját tagjai közül 3-5 ta
gú intézőbizottságot hozhat létre.

Feladata az igazgatótanács ülései között közvetlen operatív feladatok ellátása, 
az igazgatótanács döntéseinek előkészítése, i; on - ;«
, A fenntatfő egyházi ön-,,

kormányzat presbitériuma hagyja jóvá.
Az intézőbizottságnak hivatalból tagja a fenntartó képviseletében a lelkész, az - 

intézmény részéről az intézményvezető.

12. §

Az igazgatótanács feladatai 
és hatásköre

1. Gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogokat az intézmény fölött.
2. Az intézményvezető megbízásánál lefolytatja a pályázati eljárást, és a vezető 

személyét illetően javaslattevő jogköre van.
3. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője fölött, annak első 

fokú egyházi fegyelmi hatósága.
4. Jóváhagyja az intézmény házirendjét és éves munkarendjét Az intézmény szer

vezeti és működési szabályzatát és házirendjét egyetértő javaslatával felteijeszti a 
fenntartó egyházi önkormányzat presbitériumának.

5. Megtárgyalja és véleményezi az intézmény éves -  országos egyházi gazdasá
gi vezetéssel egyeztetett -  költségvetését, zárszámadását, s azt jóváhagyásra elő- 
teijeszti a fenntartó egyházi önkormányzatnak.

6. Az intézmény személyi ügyeiben (álláshelyek kiírása, pályázatok, kinevezé
sek, bérügyek stb.) egyetértési jogköre van.

7. Figyelemmel kíséri az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, különös 
tekintettel az egyházi nevelés helyzetére.

8. Segíti az intézményt az igényes nevelő-oktató munka személyi és tárgyi fel
tételeinek megteremtésében, fejlesztésében.

9. Kezdeményezheti az intézményi struktúra átalakítását, fejlesztését, ehhez 
megteremtheti a feltételeket.

10. Képviseli az intézmény érdekeit a fenntartó egyházi önkormányzati testület 
és az országos egyházi főhatóság előtt.

11. Támogatja az iskola külső kapcsolatainak kialakítását.
12. Másodfokon dönt az intézmény dolgozóinak fegyelmi ügyeiben.
13. Kivizsgálja az intézményvezetői vagy nevelőtestületi döntésekkel kapcsola

tos panaszokat és állást foglal ezekben az ügyekben.
14. Rendszeresen tájékoztatja a megbízó egyházi önkormányzati testületet az intéz

mény helyzetéről, az igazgatótanács munkájáról beszámolót készít.
13. §

A közoktatási intézmények gazdasági és szakmai felügyeletének rendjét az or
szágos közgyűlés szabályrendeletben rögzíti. Kiépíti fokozatok szerint az egyházi 
felügyelet szervezetét.

14. §
Az intézmények feletti főhatósági jogosítványokat az országos közgyűlés gyakorolja az 

országos nevelési-oktatási bizottság szakértői közreműködésével.
Az országos nevelési-oktatási bizottság tagjait az országos közgyűlés választja, 

ügyelve arra, hogy a bizottságban minden intézménytípus képviselve legyen.
Az országos nevelési-oktatási bizottság ellátja mindazon feladatokat, amelye

ket az országos közgyűlés szabályrendeletben a hatáskörébe utal.

IV. FEJEZET
A pedagógusokra vonatkozó  

rendelkezések
15. §

Az evangélikus közoktatási intézményekben a pedagógusokat főállású munka- 
viszonyban -  határozatlan és határozott idejű, ill. teljes és részfoglalkozású, mel
lékfoglalkozású, másodállású, valamint megbízásos munkaviszonyban lehet al
kalmazni.

16. §
A főállású pedagógusok nyilvános pályázat útján történő alkalmazásáról -  a 

tantestület véleményének meghallgatásával -  az illető intézményt irányító óvodai 
igazgatótanács dönt, és velük az intézményvezető mint munkáltató szerződést köt.

Az alkalmazás egyéb módozatait az intézmény szervezeti és működési szabály
zata tartalmazza

17. §
1. Pedagógusnak evangélikus és református vallású, elkötelezett keresztyén, er

kölcsileg feddhetetlen, egyházhoz hű jelöltet lehet megválasztani, aki megfelelő 
végzettséggel rendelkezik, és a munkakörével kapcsolatos feladatok ellátására al
kalmas. Amennyiben a pályázati szakaszban nincs megfelelő evangélikus és refor

mátus jelentkező, úgy megfelelő minősítésű, más felekezetű pedagógus is felvehe
tő, ha vállalja az intézmény szellemiségét és értékrendjét.

2. A pedagógus hivatali és magánéletében egyházához és a magyar hazához való hű
ségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával és rendezett családi élet
módjával mutasson példát tanítványainak és környezetének.

3. Az intézményben a munkavállalói szerződésben rögzíteni kell, hogy az e pa
ragrafusban, valamint az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési 
szabályzatában, pedagógiai programjában foglaltak megszegése fegyelmi vétség.

18. §
Az evangélikus nevelési-oktatási intézmény főállású hittantanára, hitoktatója a 

nevelőtestület te(jes jogú tagja. Felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. Alkalmazásához és felmentéséhez az illetékes egyházi önkormányzat 
presbitériumának hozzájárulása szükséges.

A h itta n ta n á rn a k , hitoktatónak valláserkölcsi-hitéleti kérdésben javaslattevő 
és véleményezési joga van. Az igazgató mellett elsősorban az ő kötelessége az in
tézmény keresztyén szellemiségének biztosítása.

19. §
Az evangélikus közoktatási intézményekben működő pedagógusok illetménye 

nem lehet kevesebb a közalkalmazotti törvényben előírt juttatásoknál.
20. §

Az egyes intézménytípusokra előírt képesítési feltételeket a mindenkor érvény
ben lévő közoktatási törvény úja elő.

A hitoktatók, hittantanárok képesítési feltételeit a hitoktatásról szóló törvény
cikk tartalmazza.

21. §

A pedagógusok jogai és kötelezettségei
1. A pedagógus joga, hogy ........ . . .  ............. ->...

az iskolában elfogadott tanterv és pedagógiai program alapján megválassza a
tananyagot, a tanítás módszereit és eszközeit,.. .< , •>...... •niDumum

-  egyházi, szakmai testületek, egyesületek, kamarák, érdekvédelmi szervezetek 
tagja legyen, képviselőként részt vehessen a helyi, regionális és országos egyházi 
és közoktatással foglalkozó testületek munkájában,

-  részt vegyen szervezett továbbképzésben.
2. A pedagógusok joga és egyben kötelessége, hogy
-  irányítsa és értékelje a tanulók munkáját,
-  minősítse tudásukat.
3. A pedagógus kötelessége, hogy
-  a rábízott tanítványokat keresztyén szellemben nevelje, fejlődésüket figye

lemmel kíséije és elősegítse, ismereteiket gyarapítsa, pozitív erkölcsi vonásaikat 
fejlessze, értékes jellembeli tulajdonságaikat erősítse, készítse fel őket önálló ke
resztyén életre,

-  tiszteletben tartsa az általános emberi jogokat, beleértve a gyermekek jogait 
és a személyiséghez fűződő jogokat,

-  az egyházi előírásokat, az intézmény tanulmányi és munkarendjét megtartsa,
szakmai és pedagógiai felkészültségét állandóan fejlessze,
-  a tanulók szüleivel a szükséges kapcsolatot fenntartsa.
A pedagógusok munkájára vonatkozó részletesebb rendelkezéseket az adott 

intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

V. FEJEZET

A  t a n u l ó  é s  a  s z ü lő  j o g a  é s  k ö te le s s é g e
22. §

1. A tanuló joga és kötelessége
a) A tanuló joga, hogy
-  az egyházi közoktatási intézmények hagyományaihoz és svelleméhez méltó, igé

nyes, személyre szóló testi, lelki és szellemi nevelésben és oktatásban részesükön,
-  emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi, gyülekezeti és baráti kapcso

latait tiszteletben tartsák,
-  véleményét és javaslatait — elsősorban a diákönkormányzaton keresztül ér

vényesíthesse.
b) A tanuló kötelessége, hogy
-  egyháza, hazája, iskolája törvényeit és rendelkezéseit, hagyományait, ünne

peit tiszteletben tartsa, és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék,
-  képességeit fejlessze, és ismereteit legjobb tudása szerint gyarapítsa,
-  tiszteletet, megbecsülést tanúsítson egyháza, nemzete, hazája, szülei, nevelői, 

iskolatársai és az intézmény valamennyi dolgozója iránt,
-  rendszeresen részt vegyen az intézmény közösségi életében, az iskolai és gyü

lekezeti istentiszteleti alkalmakon,
-  óvja környezetét, sqát és társai testi épségét

23. §
2. A szülő joga és kötelessége
a) A szülő joga, hogy
-  megismerje az intézmény pedagógiai programját, tantervét és házirendjét,
-  rendszeres tájékoztatást kapjon a gyermekét érintő kérdésekről, tanulmányi 

előmeneteléről,
-javaslataival segítse az intézmény jobb működését, és részt vegyen a szülői 

közösség vagy az igazgatótanács munkájában.
b) A szülő kötelessége, hogy

. , r ™ x Sxa. gyermeke rcnd«eres iskolába járását, elősegítse szellemi, testi, lelki fejlődését,
-  elfogadja az intézmény keresztyén értékrendjét, s gyermeke nevelésével pél

damutató módon együttműködjék az iskolával,
-  lehetőségei szerint vállaljon részt az intézmény feladatainak megoldásában.

A közoktatási intczm cnyck működésére vo~ 
natkozó általános szabályok

Az evangélikus közoktatási intézmény (a továbbiakban: intézmény) önálló jogi 
személy, amely egy vagy több nevelési-oktatási egységből (óvoda, alap- és közép
fokú iskola, diákotthon, speciális nevelési-oktatási intézmény) állhat

rőtében téS ó  f Ä  e,Szkö.zf  '̂  "  a fenntartó által elfogadott költségvetés ke
retében -  ónálló felelősséggel és elszámolási kötelezettséggel gazdálkodik.

(Folytatás a 3. oldalon)



Zsinati Híradó  1996. november 24.
(Folytatás a 2. oldalról)

j  26.8

fenntartó egyházi önkormányzat presbitériuma haev ióvá Javaslatára a
Ajentí szabályzatok felett az országos k ö z g Ä  törvényességi felügyeletet

27.§
, ^ndefkMéseket^z^iníézm^11̂ ^ fe’ be'SÖ és külsö kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabályzata tártál- 

mázzá.
A SZab̂ r  “  Ín.lf ^ ény vezet8je készíti el. a nevelőtestület véleményezi

S S S S i T "  w h t ó  ö n tő » * * » ,
A szeivezeti és működési szabályzatban kell megfogalmazni

, f Ä w ?  jogállását, irányítását, szervezeti felépítését, gazdálkodási rend
jét (ónálló, több intézményt működtet stb.),

2. az intézmény munkarendjét, beleértve a hitoktatás helyi szabályozását,
3- a yfwtÖV ,S j  sz®rvezeti e lé g e k  közötti kapcsolattartás rendjét és formá

ját, továbbá a feladatok megosztását, a munkaköri leírásokat,
4. a tanulók és a szülők jogait és kötelezettségeit,
5. a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját,
6. a belső ellenőrzés rendjét,
7. a pedagógusok alkalmazásának helyi szabályozását,
8. az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendjét,
9. mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását e törvény, illetve más 

jogszabály ttja elő, vagy az intézmény szükségesnek tart.
28.8

Az mtézmény belső rendjének szabályozására az intézményvezető a nevelő- 
testülettel egyetértésben házirendet készít. A házirendet a szülői képviselet, kö
zépiskolában a diákönkormányzat véleményezi, s azt az igazgatótanács hagyja 
jóvá.

29.8
Az intézmény évente köteles elkészítem munkarendjét, költségvetését és zár

számadását. Az éves munkarendet az igazgatótanács fogadja el. A költségvetést és 
a zárszámadást az óvodai igazgatótanács véleményezés után a fenntartó egyházi 
önkormányzat presbitériuma hagyja jóvá.

30.8
Az intézmény köteles vezetni a számára a vonatkozó jogszabályokban előírt 

statisztikai nyilvántartásokat, valamint a tanulói nyilvántartásokat, s azokat a 
fenntartó és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani.

Köteles a tanulók munkáját és saját értékelő tevékenységét a jogszabályok sze
rint dokumentálni.

VII. FEJEZET
A közoktatási intézm ények igazgatása

Az intézmény élén felelős vezető -  óvodában óvodavezető, más intézmények
ben igazgató áll. Az intézmény — nevelési-oktatási kérdésekben illetékes — önkor
mányzati testületé a nevelőtestület.

A nevelési-oktatási intézm ény vezetője
32.8

Az intézményvezető megbízása
1. Az intézményvezetői munkakört nyilvános pályázat útján kell betölteni. (A 

pályázati eljárás szabályait e törvény melléklete tartalmazza.)
2. A vezetői alkalmasság feltételei:
(1) A pályázó evangélikus vallású pedagógus, konfirmált, aki az egyházközségi 

tagság féltételeinek legalább 5 éve megfelel, egyházának hűséges tagja, aki mun
káját hosszabb ideje kiemelkedően végzi, erkölcsileg feddhetetlen, magánélete 
rendezett, vezetői képességekkel rendelkezik.

(2) Képesítése megfelel az általa vezetett intézményben a szaktárgyában a leg
magasabb évfolyamra előírt képesítési feltételeknek.

(3) Legalább tízéves pedagógusi, illetőleg felsőoktatási intézményben oktatói 
munkakörben szerzett gyakorlat.

3. A vezetői kinevezés hat tanévre szól.
. 4. Pályázhat még evangélikus lelkész is, legalább 10 éves hitoktatói és/vagy hit- 

tudományi egyetemi oktatói gyakorlattal.
5. A vezető munkáltatója a fenntartó igazgatótanács. Kinevezésével az intéz

mény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lesz.
6. Az intézményvezető az első kinevezés alkalmából hivatali esküt tesz.

Az intézm ényvezető felelőssége és hatásköre
33.8

1. Az intézményvezető felelőssége, hogy az általa vezetett intézmény a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház törvényei szerint és erkölcsi értékrendjének szellemé
ben, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és az állam törvényei alapján működjék.

2. Felelős:
-  az intézmény működésére vonatkozó törvényes előírások, rendeletek megtar

tásáért, az iskolai ügykezelés pontosságáért,
-  az intézmény vagyonának gondos kezeléséért, az intézmény rendelkezésére 

bocsátott pénzeszközök takarékos és célszerű felhasználásáért,
-  intézmények rendjéért, a növendékek keresztyén szellemű neveléséért,
-  a pedagógiai tevékenység szakszerűségéért, az elfogadott pedagógiai prog

ram és tanterv megvalósításáért.
3. Felügyeli a pedagógusok és más beosztású dolgozók tevékenységét. Dönt a 

pedagógiai munka szakszerűségét segítő külső pedagógiai szolgáltatások (felügye
let, továbbképzés) igénybevételéről.

4. Meghatározza a szükséges munkaköröket, elkészíti az intézmény éves 
munkaerő-gazdálkodási tervét, szervezi és irányítja az intézményben folyó mun
kát, kidolgozza a szervezeti és működési szabályzatot.

5. Dönt a tanulók felvételéről.
6. Előkészíti a nevelőtestület, illetve az igazgatótanács döntéseit.
7. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett, s egyben a dolgo

zók első fokú fegyelmi hatósága.
8. Felelősséggel tartozik az intézmény fenntartójának, mint munkáltatójának.

34.8
A vezetőhelyettes(eke)t az igazgatótanács egyetértésével és a tantestület meg

hallgatásával az intézményvezető választja és nevezi ki.
1. A vezetőhelyettes(ek) megbízása határozott időre, legfeljebb az intézmény- 

vezetői megbízás időtartamára szól, eredményes munka esetén meghosszabbítható.
2. Az intézményvezető munkaköri leírásban rögzíti azokat a feladat- és hatás

köröket, amelyeket helyettesé(ei)re átruház.

A nevelőtestület
35.8

Az evangélikus nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete önkormányzati tes
tület. Szavazati joggal bíró tagjai

(1) Azok az aktív pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozók, akik 12 hó
napnál hosszabb szerződéssel, legalább 51%-os munkaidejű alkalmazásban áll
nak.

(2) Az intézményben evangélikus hitoktatást végző személyek (lelkészek, hit
oktatók, hittantanárok).

A nevelőtestület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
A nevelőtestület jogai és kötelességei:
(1) az intézmény pedagógiai programjainak a kidolgozása
(2) a helyi tanterv választása, illetve elkészítése, adaptálása
(3) az éves munkaterv, a tanév munkarendjének véleményezése
(4) az intézmény házirendjének kidolgozása
(5) a tanulók munkájának és előmenetelének folyamatos értékelése
(6) az intézményben vagy mellette működő diákszervezet patronálása
(7) az igazgatótanácsba, illetve más szervezetbe delegált tagok megválasztása
(8) az intézményvezetői és pedagógus pályázatok, az intézmény szervezeti és 

működési szabályzata, valamint az éves költségvetés és zárszámadás véleménye
zése

(9) az intézmény egész munkáját érintő programmódosítás, fejlesztés kezde
ményezése

(10) döntés a tanulók jutalmazása, segélyezése (ideértve a különféle szociális 
és tanulmányi jogon odaítélt kedvezményeket) elveiről, felosztásának feltételeiről

(11) döntés a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben
(12) a tanulók (pótló, osztályozó, érettségi) vizsgára bocsátása
(13) a nevelőtestület joga továbbá, hogy érdemi információkat kapjon és testü

leti véleményt alkosson az iskola belső életét és külső kapcsolatait érintő minden 
fontos kérdésben.

Záró rendelkezés
36.8

Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó egyházi és állami 
törvények és rendeletek az irányadók.

Hatályba léptető rendelkezés
37.8

Ezen, a Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről és a 
hitoktatásról szóló egyházi törvény módosítását a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 1991-ben összehívott Zsinata Budapesten, 1996. október 12-i ülésnapján 
elfogadta. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveget az egyház sajtójában közzéte
szi, és alkalmazását 1997. január 1. napjától elrendeli.

A
Átmeneti rendelkezések

38.8
1. Amennyiben a Magyarországi Evangélikus Egyház már működő közoktatási 

intézményében a fenti rendelkezésektől eltérő szabályzatok érvényesek, azok mó
dosítását 1997. szeptember 1-ig kell a törvénnyel összhangba hozni.

2. A törvény kihirdetése előtt választott testületek megbízása a választási cik
lusra érvényben marad.

Budapest, 1996. október 12-én 
Hitelesítjük:

Dr. Andorka Rudolf s. k. Dr. Reuss András s. k.
elnök elnök

MELLÉKLET
A z in tézm én y v ezető i p á ly á za ti e ljá rá s  sza b á ly a i 

a M agyarország i E v a n g élik u s E gyh áz  
k ö zo k ta tá si in tézm én y eib en

I. A pályázat kiírása
1. Az intézményvezetői nyilvános pályázat kiírása, az intézményvezető 

megválasztása az intézményt fenntartó egyházi önkormányzati testület 
feladata és hatásköre.

2. A pályázati eljárást a fenntartó által megbízott igazgatótanács bo
nyolítja le.

3. Az intézményvezetői állásra vonatkozó pályázati felhívást közzé kell 
tenni a Művelődési Közlönyben, az egyházi, valamint a világi sajtóban.

4. A pályázati eljárásnak tartalmaznia kell
-  a munkahely és a munkakör pontos megjelölését,
-  az állás betöltésének feltételeit (1. 33. §. 2. bekezdés),
-  az állás betöltéséhez kapcsolódó juttatásokat,
-  a megbízás kezdő időpontját,
-  a pályázat benyújtásának helyét és határidejét.
5. A  pályázat benyújtására meghatározott idő 30 napnál rövidebb nem 

lehet.
6. A pályázat kiírójának biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdek

lődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, bete
kintést nyerhessenek az intézmény munkájába.

II. A pályázat tartalma 
A pályázatnak tartalmaznia kell
-  a pályázó szakmai életrajzát,
-  a pályázó legmagasabb iskolai végzettségét igazoló okiratot vagy an

nak hitelesített másolatát,
-  az mtézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,
-  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
-  lelkészi ajánlást.

Hl. A pályázat elbírálása
1. A pályáztató igazgatótanács a pályázatok beérkezése után megvizs

gálja, hogy a pályázó megfelel-e az adott intézménytípusra előírt képesí
tési és egyéb feltételeknek.

2. Pedagógiai szempontból minősíti a pályázat szakmai és fejlesztési 
elképzeléseit.

3. Személyesen meghallgatja a pályázókat.
4. A pályázatokat átadja véleményezésre a nevelőtestületnek.

A  nevelőtestület véleményezési jogkörét az alábbiak szerint gyakorol
ja: '

(1) A nevelőtestületet az igazgatótanács pedagógus tagjai tájékoztat
ják a beérkezett pályázatokról. Gondoskodnak arról, hogy a pedagógu
sok megismerhessék és értékelhessék a pályázatot.

(2) Az igazgatótanács összehívja a nevelőtestületi értekezletet, ahová 
meghívja a pályázókat is személyes meghallgatásra.

(3) a nevelőtestület személyenkénti titkos szavazással nyilvánítja véle
ményét a pályázók személyével kapcsolatban, az eredményt jegyző
könyvbe foglalja, és továbbítja az igazgatótanácsnak.

(4) Több jelölt esetén mindázoin jelöltet fel kell terjeszteni, akik az ér
vényes szavazatok legalább 50-%-át elérték. .

5. Az igazgatótanács az előzetes vizsgálatot, valamint a nevelőtestület 
véleményét figyelembe véve alakítja ki állásfoglalását az intézményveze
tő személyével kapcsolatban. A javaslatot előterjeszti választásra a fenn
tartó önkormányzat presbitériuma elé, a választás után kinevezi a veze
tőt az e törvényben foglalt rendelkezések szerint.

6. Sikertelen pályázati eljárás esetén a pályázatot egy éven belül 
meg kell ismételni. A  pályázati eljárás idejére az intézmény vezetését 
az illetékes egyházi önkormányzati testület által megbízott vezető lát
ja  el.

E L M O Z D U L Á S A  H O LTPO N TR Ó L T ézisek  a három szintes strukturális m odellre
(Az 1996. szeptember 28-i bizottsági ülés határozata stiláris módosításokkal)A júniusi ülésszakon a területrendezés kérdéséről 

tartott szavazás eredményeképpen bonyolult, nehe
zen kezelhető helyzet alakult ki. Ugyanis mind a je 
lenlegi kétkerületes beosztás, mind a változást ígérő 
háromkerületes javaslat kisebbségben maradt. Ezt 
követően a zsinati tagok túlnyomó többsége szava
zatával megerősítette, hogy szükségesnek tartja a 
jelenlegi struktúra megváltoztatását. Az előzetesen 
elfogadott négyszintes modell lehetőségei azonban 
kimerültek. Ebben a kritikus helyzetben a holtpont
ról való elmozdulás érdekében kérte fel a Zsinat a
3. sz. Bizottságot, hogy a Gáncs Péter és Smidéliusz 
Zoltán zsinati tagok által jegyzett, előzetesen be
adott indítvány alapján a javaslattévők és a javasla
tot támogatók bevonásával az októberi ülésszakra 
dolgozza ki a háromszintes egyházszervezeti modell 
alapelveit. Igaz ugyan, hogy a? egyházkormányzati 
szintek koncepcionális vitájában korai stádiumban a 
Zsinat ezt a javaslatot elvetette, ezt azonban anél
kül tette, hogy lehetséges változatairól, előnyeiről 
vagy hátrányairól részletes kidolgozás során vagy 
egyéb (négyszintes) megoldásokkal való összeha
sonlításban meggyőződhetett volna. Az nem volt 
előre látható, hogy a háromszintes strukturális mo
dell kidolgozása során mennyire lehet integrálni 
azokat az igényeket és javaslatokat, amelyek a viták 
során felvetődtek (szervezeti és döntéshozatali egy
szerűsítés, hatékonyabb működés kialakítása, em
ber- és költségtakarékosság figyelembevétele, cent
ralizáció és decentralizáció megfelelő arányainak és 
területeinek kialakítása, a M EE egységének kifeje
zése, a püspöki túlterhelés enyhítése, a lelkipász- 
torolási tevékenység és a testületi vezetés erősíté
se). És kérdés volt, hogy mindezen szempontok fi
gyelembe vételével sikerül-e olyan komplex megol
dás alapelveit felvázolni, amely kellő támogatottsá
got elérve, lehetőséget biztosít a többség számára 
elfogadható törvény előkészítésére, ennél fogva tel
jes törvénykönyv megalkotására.

A 3. sz. Bizottság a komoly vitákban kiérlelt alap
elveket tíz pontban foglalta össze és terjesztette a 
Zsinat elé.

Szervezeti területen két jelentős kérdést emelek 
ki.

A  javaslat egyszerűsítésre törekszik, hiszen az 
alapszint (egyházközség) és középszint (egyházme
gye) felett csak egy felső egyházkormányzati szint 
(országos egyház) van. A testületi hatáskörbe ren
delt döntések meghozatalára itt kell létrehozni

közgyűlést és presbitériumot. Ez a megoldás kifeje
zi a M EE egységét, reális nagyságát, kiküszöböli a 
négy szint esetén fennálló párhuzamosságokat, lé
nyegesen csökkenti a felsőszintű testületek számát 
és a lelkészi kar tisztségviselői igénybevételét, 
anyagi kérdésekben lehetőséget terem t a centrali
záció (országos elosztás) és decentralizáció (egy
házmegyei elosztás) megfelelő arányának kialakítá
sára, szervezetileg hozza közelebb a középső és az 
országos szintet, m ert az egyházmegyék az országos 
testületekben közvetlen képviselettel rendelkez
nek.

A hattagú országos elnökség pedig, mint operatív 
vezető testület egyaránt eleget tesz a testületi veze
tés igényének, valamint a Zsinat által meghatáro
zott paritás- és a jogászi szempontból hangsúlyozott 
„tres faciunt collegium” elvének.

Az egyházi szolgálat területén viszont fejlesztést 
javasol és őrzi a háromkerületes megoldás értékeit. 
A püspökök számának növelése és a szolgálati terü
let csökkentése valóban tehermentesítő, a lelki szol
gálatra és vezetésre felszabadító, várhatóan haté
konyságot és elérhetőséget növelő lépés.

A javaslat a püspöki székhely és az életbeléptetés 
kérdéseiben rugalmas álláspontot rögzít.

A vita során az 1-6. pontok tekintetében többsé
gi támogatás mutatkozott. A  7. pontot többen feles
legesnek tartották, mivel olyan alapvető elvet tartal
maz, amit véleményük szerint törvényben előírni 
nem szükséges. Ezt a pontot a bizottság, a részletek 
kidolgozása során, valószínű még egyszer átgondol- 
ja.

Éles vita a 9-10. pontok körül alakult ki és több 
javaslat irányult arra, hogy ezen pontokról a többi
től elválasztva történjen szavazás.

A 3. sz. Bizottság viszont ragaszkodott ahhoz, 
hogy a tízpontos javaslat egészéről szavazzon a Zsi
nat, mivel ez így együttesen biztosítja a bizottságban 
kialakult kompromisszum egyensúlyát.

Végül is az alapelvek összessége kapta meg a Zsi
nat jelentős többségének (65,5%) támogatását. Ez
zel a 3. sz. Bizottság megbízást kapott a részletes 
törvénytervezet kidolgozására.

Az egyházi struktúra kérdése kimozdult a holt
pontról, feléledtek a remények, a többség számára 
elfogadható törvény elérhető közelségbe került és 
ez valós és előremutató szervezeti változást ered
ményezhet egyházunkban.

Dr. Smidéliusz László

1. A Magyarországi Evangélikus Egyház önkormányzatá
nak három szintje van: egyházközségi, egyházmegyei és országos. 
Fontossága miatt azonban a lelki szolgálat irányítása terület
hez (régióhoz, egyházkerülethez) kötődik. Vagyis a gyülekezet 
és az egyházi szolgálatban állók pásztorolása, a vizitáció és a 
lelki élet irányítása a püspök és a kerületi felügyelő feladata és 
felelőssége.

2. Az új értelemben vett egyházkerülethez nem tartozik ön- 
kormányzati testület: sem közgyűlés, sem presbitérium. Ezért 
az egyházkerület szintjén jelentkező gazdasági, munkáltatói, 
szakirányú (építészet, oktatás, sajtó stb.) és általános admi
nisztratív kérdésekben szükséges testületi döntések meghoza
talát az egyházmegyei, illetve az országos testületek feladatává 
kell tenni.

3. A terület (egyházkerület) kijelölése a zsinat hatásköre. A 
területi beosztásnál a lelkészek és a gyülekezetek, illetve egy
házmegyék számának arányossága, valam int a működés haté
konysága a mértékadó.

4. Az egyházkerületi központ meghatározása nem törvényi 
szinten történik (szükség szerint változhat).

5. A püspököket és a felügyelőket az egyházkerületek vá
lasztják.

6. Az egyházkerületi feladatokban (L l.)a  püspök és a fel
ügyelő önállóan intézkedik. Képviselik a terület érdekeit az or

szágos elnökségben (L. 9.), és gondoskodnak az országos dön
tések végrehajtásáról az egyházkerületben.

7. A püspök joga az egyházkerületében lelkészi szolgálatot 
végezni.

8. Az alapvető adminisztrációs központ az országos szintre 
kerül (nyilvántartás országos szinten). A püspöki adminisztrá
ció az országos adminisztrációval jól összehangolva alakítandó 
ki.

9. Az országos szinten az operatív vezetésben is testületi ve
zetés szükséges, ami valamennyi (legalább három) püspök, és 
ugyanennyi felügyelő egyházi elnökségként való működésével 
valósul meg. Az országos elnökség tehát operatív vezető testü
let, amely az országos közgyűlés, illetve presbitérium döntései 
által megszabott keretek között határoz.

10. Az országos elnökségben a püspökök és a felügyelők 
egyenlő értékű szavazati joggal rendelkeznek. Az országos el
nökségben időszakhoz kötött egyházképviseleti funkciók pl. 
országos (ügyvezető) püspök és országos (ügyvezető) felügye
lő működnek az Országos Egyház szervezete című törvény- 
előteijesztés szerinti rotációval.

Az új szervezeti rfnd bevezethető a törvény elfogadásával 
egyidőben, de bevezethető fokozatosan is, a püspöki és fel
ügyelői állások megürülésével.

3. számú zsinati bizottság

*
Uj tagok a zsinat munkájában

1946-ban születtem 
Szombathelyen, de 
1950 óta Budapesten 
élek.
Építészmérnök va
gyok, jelenleg Teoló
giai Akadémiánkat 
végzem. A Fasorban 
„nőttem fel”, amely
nek presbitere és jegy

zője lettem. 1992-ben az Országos Presbité
rium tagjává választottak.

Az elmúlt években nagy örömet és fontos 
feladatot jelentett számomra, hogy az előző 
kormány államtitkáraként kormányzati ol
dalról részt vehettem nagyszámú ingatla
nunk visszaadásában.

A zsinat legutóbbi ülésszakán póttagként 
lehettem jelen. Most láttam azt, hogy mek
kora munka új törvényünk megalkotása, 
hogy egy többnapos intenzív ülésszak meny
nyi szellemi és testi energiát igényel. És ez 
már a 23. ülésszak volt...

Remélem, hogy egyes esetekben az egyet
értésből, máskor pedig az álláspontok ütkö
zéséből olyan törvény születik, amely több 
évtizedre megfelelő keretet nyújt egyházunk 
életének, hivatása betöltésének.

Lukáts Miklós

Keszthelyen szület
tem, evangélikus szü
lők negyedik gyer
mekeként Gyermek- 
és ifjúkoromat Moson
magyaróváron töltöt
tem, ott jártam iskolá
ba, ott konfirmáltam. 
Édesapám a gyüleke
zet felügyelője volt.

Egyetemi éveimben a budapesti kelenföl
di gyülekezet ifjúságának voltam tagja, ak
kor, amikor ott Kendeh György és Bottá Ist
ván volt a lelkész. Feleségemmel is ott ismer
kedtem meg.

Műszermémökként dolgozom. Két gyer
mekem van.

Huszonnégy éve költöztünk a budavári 
gyülekezet vonzáskörzetébe, azóta ott va
gyok gyülekezeti tag, majd presbiter, gond
nok.

Póttagként hívtak be a Zsinat legutóbbi 
ülésére. Bár figyelemmel kísértem a Zsinat 
eddigi munkáját, mégis nehéz abba bekap
csolódni új emberként, szembesülni a véle
mények hihetetlen sokféleségével és változá
saival.

Sass Gábor

Váratlanul ért dr. 
Koczor Miklós zsinati 
elnök felkérése, hogy 
zsinatunk őszi ülésén 
Táborszky László espe
rest helyettesítve részt 
vegyek. Mint új „zsinati 
atya” úgy illik, hogy be
mutatkozzam az Evan
gélikus Élet olvasóinak.

Budapesten születtem 1942-ben. Az óbu
dai gyülekezetben kereszteltek, konfirmáltam 
és avatott lelkésszé Weltler Sándor barátom
mal együtt D. dr. Ottfyk Ernő püspök. Avatá
som után Miskolcra kerültem, ahol előbb mint 
segédlelkész, később mint a  gyülekezet má
sodlelkésze szolgáltam, és feladatom volt még 
a dél-borsodi missziós körzet gondozása is. Je
lenleg a Diósgyőri evangélikus gyülekezet lel
késze vagyok és a Tállya-Abaújszántói gyüle
kezet adminisztrátora. Feleségem tanárnő, 
kislányom hitoktató tanár Grazban, fiam pe
dig egyetemi hallgató.

Örülök, hogy a Zsinat munkájába -  ha 
rövid időre is -  bepillantást nyertem, bár ér
demi munkát ez; idő alatt aligha végezhet
tem. Remélem, hogy Zsinatunk eredménye
sen zárul, és okos törvények segítik majd 
Egyházunk szolgálatát. Veczán Pál
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Egyház és egyesületek, egyletek
A  meglepően sok ülésszakon át

ívelő viták után végre megalkotta a 
zsinat az egyesületekről és az egyle
tekről szóló törvényt. A kiindulást 
nyújtó, trAz egyház kapcsolatai” cí
m ű törvényjavaslatban még három
féle kapcsolat rendszerét állította 
össze az előterjesztő 1. sz. Bizottság. 
A z első rész a különböző egyházak
kal, vallásokkal kialakítható törvé
nyeket, a második rész az egyesüle
tekkel, egyletekkel s a harmadik 
rész pedig az állammal, a társadal

m i szervezetekkel szükséges kap
csolatokat tartalmazta. A  zsinat vé
gül csak az egyesületekről és az egy
letekről hozott törvényt, mert szük
ségesnek csak e kérdéskör külön 
szabályozását látta.

A  törvény első fejezete az egyházi 
egyesületek és egyletek jogi megha
tározását, alapszempontjait nyújt
ja. Egyházi egyesületeknek csak 
önálló jogi személyként, önálló 
alapszabállyal rendelkező tömörü
lések tekintendők, míg az egyletek

jogi személyiséggel nem, csak m ű
ködési szabályzattal rendelkeznek.

„Az evangélikus egyházi egyesü
letek" című második fejezet már 
részletezi, hogy m iként oldható meg 
egy egyesületnek „evangélikus egy
háziéként történő elismerése, s 
rögzíti az elismerés egyházi szerveit, 
a nyilvántartás szempontjait. Gon
doskodik a már létező egyesületek 
evangélikus jellegének elismerhető- 
ségéről is. Végül az „evangélikus" 
jelző használhatóságáról és az

egyesületi lelkész alkalmazhatósá
gáról rendelkezik.

A  törvény harmadik fejezete pe
dig a nem evangélikus egyházi és a 
nem egyházi egyesületek felé kiala
kítható együttműködést szabályoz
za.

Ez a viszonylag rövid és széles 
körű toleranciát tükröző törvény re
mélhetőleg egy -  egyházunkban ed
dig -  rendezetlen terület kérdéskö
rét tereli mederbe.

Dr. Koczor Miklós

Bencze András igehirdetése  
a fasori tem plom ban

Lk 13,10-17

TÖRVÉNY
AZ EGYESÜLETEKRŐL, EGYLETEKRŐL

1. Az egyházi egyesületek és egyletek

1 . §
A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) tagjai, 

va la m in t  önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetei közös felada
taik szolgálatára, közös érdekeik védelmére evangélikus egyházi egyesü
leteket, illetve evangélikus egyházi egyleteket hozhatnak létre. Ezek mű
ködési céljuk, munkaterületük és működési feltételeik tekintetében az 
egyházzal, annak szerveivel szoros kapcsolatban tevékenykednek.

2. §
Az evangélikus egyházi egyesületek (továbbiakban: egyházi egyesüle

tek) a polgári törvényekben előírt feltételek mellett jönnek létre és mű
ködnek, önálló jogi személyként önálló alapszabállyal rendelkeznek, 
melyben az egyházhoz való tartozásukat kinyilvánítják.

3. §
Egyházi egyletnek tekintendő minden egyházi célú tömörülés, amely 

egyházi önkormányzat keretében működik, jogi személyiséggel nem, de 
működési szabályzattal rendelkezik. Az egylet működési szabályzatát az 
illetékes egyházi önkormányzat hagyja jóvá.

2. Az evangélikus egyházi egyesületek
4. §

Valamely egyesület evangélikus egyházi egyesületként való elismerése 
úgy történik, hogy az elismerést kívánó egyesület, illetve annak alapítói 
beadvánnyal fordulnak ahhoz az egyházi önkormányzati testülethez, 
amelynek illetékességi területén működnek, illetve működni kívánnak. 
A beadvány tartalmazza az egyesület alapszabályát, valamint az egyhá
zi szervezet szolgálatával való összhangjának és együttműködésének 
módját.

Az evangélikus egyházi egyesületként való elismerést az illetékes ön-

kormányzati szerv ügyészeinek állásfoglalása és a presbitérium javasla
ta alapján a közgyűlés adja meg.

5. §
Az illetékes egyházi önkormányzati szervek és ezek jelentései alapján 

az országos iroda az egyesületekről, azok képviselőiről és a kialakított 
kapcsolatokról nyilvántartást vezetnek.

6. §
Az egyházi egyesület megszűnését köteles az egyesület, illetve képvise

lője az illetékes egyházi önkormányzati szervnek 2 hónapon belül beje
lenteni.

7. §
A már létező egyesületek evangélikus jellegük elismerését a törvény 

rendelkezései alapján a hatályba lépés után kérhetik.
8 .  §

Az „evangélikus” jelzőt saját megnevezésükben kizárólag az evangéli
kus egyházi egyesületek használhatják.

9 . §
Az egyházi egyesületek az illetékes egyházi önkormányzati szerv jóvá

hagyásával egyesületi lelkészt alkalmazhatnak.

3. A nem evangélikus egyházi, 
illetve a nem egyházi egyesületek

10. §
Az egyház, illetve szervei a nem evangélikus egyházi, illetve a nem egy

házi egyesületekkel a bármelyik fél részéről kezdeményezett együttmű
ködés kölcsönös feltételeit rögzítő külön megállapodásban rendezik 
kapcsolataikat

11. §
Ökumenikus jellegű egyesületnél ennek ökumenikus egyházi elkötele

zettségét az írásos megállapodásban rögzíteni kell.

Egyesületek a m egújulásért
Érdekes követni az utat, m e

lyet ' a törvényjavaslatok bejár
nak, am íg végül m egszületik a 
törvény. N em csak a húsbavágó, 
például a szervezetet meghatáro
zó törvényekre igaz ez, hanem  
azokra is, amelyek akár k i is m a
radhatnának a törvénykönyvből.

Éppen ez az ügy lényege. E z 
derült k i az egyházi egyesületek
ről, egyletekről m egalkotott tör
vény vitája kapcsán.

A  zsinati jogalkotás alapkér- - 
dései közé tartozott, tartozik, m it 
kell az egyházi életben törvényi 
úton szabályozni, és m ely esetek
ben elegendő az alacsonyabb 
szintű szabályozás. (Szabályren
delet, presbitérium i határozat 
stb.)

A z egyházi egyesületek sajátos 
példát nyújtanak erre. E zek  
ugyanis elsősorban egyesületek. 
M egalakításuk, m űködésük, 
gazdálkodásuk feltételeit világi 
törvény szabályozza. A z  egyház, 
ha akarná se tudná befolyásolni 
ezt a folyam atot. De m iért is 
akarná? Hiszen évtizedeken át 
hiányoztak az egyesületek, am e
lyeket a különböző egyházi célo
kat m agukénak érzők hoznak  
létre, m űködtetnek...

Nagyszerű dolog, hogy ism ét 
van lehetőség erre; a teológiai tu 
dom ányok m űvelésétől a szociá
lis szféráig terjed a sokszínűséget 
a gyakorlatban m egvalósító 
egyesületek mozgástere.

Végül a Z sinat am ellett dön
tött, hogy az eredetileg tervezett
nél lényegesebben karcsúbban, 
de megalkotja az egyházi egyesü
letekről szóló törvényt. A  karcsú
sítás lényege, hogy először általá
ban az egyházi kapcsolatokról 
intézkedő törvényt terveztek, ez 
szűkült le végül is az egyesületek
re, egyletekre.

A  pozitív döntés fő  oka az volt, 
hogy a törvénnyel az egyház a 
maga részéről hangsúlyozza, 
hogy fon tosnak tartja az ügyet, 
az egyesületek működését. A  tör
vényeknek alapvető szabályozó 
fu n kció ju k  m ellett van egy ilyen 
-  általában a jogászok ellenkezé
sével találkozó -  rendeltetése, 
hogy presztízst kölcsönöznek bi
zonyos dolgoknak. Szakm ailag 
bizonyára igaza van a jogászok
nak abban, hogy csak azt érde
m es szabályozni, am ire hatá
su n k van, a végrehajthatóság

alapkövetelmény, m ely a kom p
romisszum, a néhány törvénycik
kelyre szűkült törvény talán m in
denki számára elfogadható.

A m i az egyházi egyesületek
nek az egyházi törvényben való 
m egjelenését indokolja, az két 
kérdés. A n n a k  szabályozása 
egyfelől, hogy az egyesületek ne
vükben használhatják az evan
gélikus szót, m ásfelől az egyház 
és az egyesület közö tti hivatalos 
kapcsolat kialakításának a 
m ódját határozza m eg a tör
vény.

Ma azért is egyszerűbb a hely
zet, m ert m ár rendelkezünk ta
pasztalatokkal az egyházi egye
sületek működéséről. E zek több
nyire kedvezőek. Talán a legin
kább inform atív és jellem ző a 
M EVISZ, a Magyar Évangélikus 
Ifjúsági Szövetség eddigi történe
te. Érthető, hogy az 1988-as 
m egalakuláskor és azt követően 
is hosszabb ideig élt a fia ta lok
ban a félelem , hogy az egyház
korm ányzás bele kíván m ajd  
szólni dolgaikba, megkérdőjelezi 
függetlenségüket. A  fia ta lok élet
érzéséhez tartozik ez, a törekvés 
a saját identitásra, elhatárolódás 
azoktól, akik nyom ást kívánnak 
rájuk gyakorolni. Ehhez járult -  
és ez m ár jellem ző volt a többi 
egyesületre is -  a korábbi rend
szer friss em lékei által táplált 
gyanakvás. E z magyarázza, hogy 
az egyesületek először nehezen 
ta lálták meg vallott identitásu
kat, illetve ennek megvalósítását, 
inkább a „hivatalos” egyháztól 
való elhatárolódás merítette ki 
az energiákat.

A  M E V ISZ  története jó l m u
tatja egyrészt az egyesületek je 
lentőségét, m ásrészt a pozitív 
változásokat. M a m ár fe l sem 
m erül -  de ez a helyzet évek óta 
- , hogy a M E V ISZ  nem függet
len, illetve, hogy bárki veszélyez
tetné ezt, ugyanakkor megvan a 
m ód arra, hogy az ifjúsági egye
sület együttm űködjön egyházi 
szervekkel, intézm ényekkel, ezzel 
is hatékonyabbá tegye tevékeny
ségét. Elsősorban az egyház If
júsági Bizottságában valósul 
m eg a koordináció. Hiszen az 
egyházi egyesületek lényege, hogy 
egyházi célok megvalósítására 
egyháztagok -  lelkészek és nem  
lelkészek -  hozzák ezeket létre. 
H asonlóan elem ezhetnénk a

m ár ism ét értékteremtő, nagy ha 
gyom ányú F É B E  m űködését.

A z  egyházi egyletek törvénybe 
kerülése elsősorban ezeknek, a 
többnyire a gyülekezetekben m ű 
ködő, jogi személyiséggel nem  
rendelkező -  például nőegyletek,

értelmiségi körök -  közösségek- 
ri'ék ä m egbecsülését jelénti.

Im m ár törvény is je lz i a re
m ényt: az öntevékeny egyházi 
egyesületek, egyletek is hozzájá
rulnak az egyház m egújulásához.

Frenkl Róbert

D olgozunk az egyház országos  
szervezetéről 

szóló  törvényen i s . . .
A struktúra bizottság a zsinat 

plénuma elé teijesztette az orszá
gos szinten végzett szolgálatról, il
letve az egyház országos szintjének 
szervezetéről szóló törvény szöve
gét. A törvény általános vitája még 
1994 őszén lezajlott, de utána a ke
rületi törvények tárgyalása követ
kezett, így az országos törvények 
részletes tárgyalását a zsinat júniu
si ülésszakán kezdte meg és idő 
szűkében az októberi ülésen sem 
tudta befejezni. Mivel az országos 
szint működése összefügg a kerü
leti szint szervezetének és felada
tainak rendezésével, az eredeti ja
vaslatot néhány ponton „korszerű
síteni” kell a most elfogadott há
rom és fél szintes szervezeti kép
letnek megfelelően.

A javaslat a mostanra már töb- 
bé-kevésbé kialakult viszonyokat 
próbálja rendezni, és a tekintély- 
elvű vezetési módnak még meg
lévő maradványaival szemben 
már kibontakozó korszerű veze
tést és adminisztrációt, a testületi 
döntéseket és bizottsági döntés
előkészítést kívánja tovább erősí
teni.

Az országos szervezet alapelve, 
hogy az országos nyilvántartások 
(ebben legnagyobb súlya a pénz
ügyi adminisztrációnak van) legye
nek igényesek, és szolgálják köz
vetlenül is a régiókat, az egyház
megyéket és a gyülekezeteket; 
csakúgy, mint a külső kapcsolatok 
adminisztrációja, amelyben az or
szágos iroda feladata elsősorban a 
koordináció. A  közgyűlés évente 
beszámoltat, jóváhagyja a költség- 
vetést, valamint a jelentősebb fej
lesztéseket és megállapodásokat, 
továbbá az esetleges országos sza
bályrendeleteket. Mindezek érde
mi vitáját az évente többször ülé
sező presbitérium végzi el, aki

mindenben a bizottságok döntése
ket kimunkáló javaslataira és érté
keléseire támaszkodik.

Az ügyeket mind a testületek, 
mind a bizottságok számára az or
szágos iroda kezeli (nyilvántar
tások, irattárak). Az adminisztráció 
célszerű centralizációját ellensú
lyozza a vezetés testületi megoldá
sa. Az országos egyházat operatíve 
az országos elnökség irányítja a ja
vaslat szerint, amelynek tagjai a 
püspökök és a kerületi felügyelők. 
Az országos püspök és az országos 
felügyelő reprezentatív feladatot 
lát el, a döntéseket az elnökség 
egyenjogú tagjai együtt hozzák.

A  bizottságnak az elfogadott há
rom és fél szintű egyházszervezet
tel koncepcionálisan már össze
hangolt javaslata teljes egészében 
való megtárgyalását és elfogadását 
a következő ülésszakra irányozza 
elő a zsinat.

Thumay Béla

Kedves "testvéreim!
Nagy Lajos királyunk 1351-ben 

néhány cikkel kiegészítette a II. 
András által kiadott Aranybullát. 
Ezek közül az egyik az Ősiség tör
vénye volt. Ez a törvény a kis- és 
középnemesség érdekeit volt hiva
tott védeni azáltal, hogy családi 
földtulajdonukat elidegeníthetet- 
lennek nyilvánította, tehát nem 
lehetett eladni-megvenni, bekebe
lezni vagy más úton eltulajdoníta
ni. Ez a törvény annak idején 
nagyszerű alkotás volt, ma azt 
mondanánk: európai szintű. Min
denesetre évszázadokon át betöl
tötte hivatását.

Ezt a törvényt példának szánom 
a mai igehirdetéshez. Figyelemre 
méltó ugyanis ennek a törvénynek 
sorsa, s azt hiszem, akár kiemelten 
a szombatnap törvényét, akár más 
kultuszi törvényeket ebben a para
digmában elhelyezhetünk.

Az Ősiség törvénye, ez a nagy
szerű, évszázadokon át jól működő 
törvény egyszer csak gáttá vált. A 
XIX. sz. elején, amikor másutt 
megindult a polgárosodás, amikor 
másutt a gépek által hatalmas gyá
rak nőttek, amikor másutt az ipar 
vezetői, kézbentartói ugyanazok 
maradhattak, akik eddig is vezet
ték a társadalmat, akinek éppen 
ezért volt tapasztalata és kellő is
merete a vezetéshez, addig nálunk 
éppen az Ősiség törvénye akadá
lyozta meg a  nemességet abban, 
hogy felvállalja az iparosítást, a 
polgárosodást, hiszen földtulajdo
nán kívül alig volt egyebe, amit üz
letbe fektethetett volna. A  jó tör
vény egyszer csak gáttá vált.

Ugyanígy van a szombatnap tör
vényével is. Nagyszerű a törvény, 
életadó, hiszen annyian tudjuk, 
milyen gyilkos dolog éjt nappallá 
téve robotolni, hogy mennyire 
nincs áldás azon a munkán, amiből 
kihagyjuk Istent, vagy amit éppen 
Isten ellenében végzünk. Nagysze
rű a szombatnap törvénye. De az
tán jönnek a törvénytisztelő tudó
sok, és azt vizsgálgatják: mit jelent 
dolgozni. Mi az, amit szabad, és mi 
az, amit nem szabad tenni szomba
ton. És teljes jóhiszeműséggel, Is
ten iránti elkötelezettségből elve
szik az életteret, a döntési lehető
séget, a spontaneitás szabadságát 
az embertől. És jönnek középszin
tű bürokraták, és rászólnak a tenni 
akarókra, a pillanat kötelezettsé
geit felvállalókra: „Szombaton ne 
gyógyíttassátok magatokat!” És a jó 
törvény, íme, gáttá lett. Mert Is
tennek mégsem az a célja a szom
batnapi munkatilalommal, hogy az 
Őt szeretők lustálkodjanak, tétle
nül töltsék az időt. Hanem az a 
célja, hogy a szeretet kiteljesedjék, 
hogy az O  szeretete belénk áradva, 
minket is továbbindítson, aktivi
záljon.

De ne csak az Ószövetség törvé
nyéről essék szó, mert a világban 
megjelent egy másik törvény is, a 
megélhetés törvénye. Az életszín
vonal törvénye. A jövő biztosításá
nak törvénye. S ha gáttá vált a 
szombatnap törvénye egykor a zsi-

A huszonharmadik ülésszak résztvevői

dóságban, ha a kegyesség rendje 
olykor-olykor ma is megkötöz, 
képmutatásba kényszerít, ugyan
így megkötöz ez a törvény is, 
amely nem engedi, hogy szabadon 
rendelkezzünk az időnkkel, hogy 
néha-néha rácsodálkozzunk ered
ményeinkre, ahogyan Isten is meg
csodálta teremtését. S főleg nem 
engedi, hogy gondolkodjunk a 
gondviselő Isten ígéreteiről, azok
ról a felüdülést adó szavakról, 
amelyek épp az aggodalom terhét 
vennék le vállunkról. A törvény -  
akár a vallás törvénye, akár a vilá
gé -  gáttá lett, megkötöz minket. 
Most figyeljünk az Ősiség törvé
nyének sorsára. Akik felismerték, 
hogy mennyire akadályozza a fej
lődést, hosszú küzdelem és szívós 
munka után elérték, hogy az 1848- 
as XV. törvénycikk hatályon kívül 
helyezze ezt a törvényt. S ha a sza
badságharcot követő elnyomás mi
att nem is indult meg gyors fejlő
dés, az ötvenes évek második felé
től nagy hatása lett ennek a sza
badságnak. Mert a nemesség, hi
telhez jutva, befektethette vagyo
nát. A földtulajdon ugyanolyan 
polgári vagyontárgy lett, mint min
den más. Csakhogy sokan meg
gondolatlanul vagy rossz üzleti ér
zékkel fogtak bele a vállalkozásba, 
és mindenüket elveszítették. Se 
föld, se tőke, se hitel. De akik fi
gyelmességgel és hozzáértéssel, te
hát fáradságtól és magam emésztő 
munkától nem visszariadva fektet
ték be vagyonukat, akik tehát az 
ősiség törvényétől való szabadsá
got jól használták ki, azok egy új 
világot kezdtek építeni: a polgári 
Magyarországot.

Nagyon kell figyelnünk a tör
vény sorsának erre a szakaszára. 
Mert elkezdhetünk küzdeni a 
szombatnap törvénye ellen. 
Mondhatjuk ugyanazt a példát, 
amit Jézus: Hát, az állatok eloldá- 
sa és itatása is munka, méghogy ne 
lehetne gyógyítani! Küzdhetünk a 
vallásosság képmutatásai ellen: le-' 
rombolhatjuk a hangos imádságot, 
az istentiszteletbe épített úrvacso
ra rendjét, s más hasonlókat, 
mondván, ezek magukban hordoz
zák a képmujatás, veszélyét. Mit 
sem tettünk evvel! Se föld, se tőke, 
se hitel!

Hasonlóképpen küzdhetünk e 
világ törvényei ellen, amelyekről 
úgy gondoljuk: megkötöznek. Az 
aggodalmaskodókat felszólíthat
juk: ne dolgozzál annyit, előbb ün
nepeld az Or napját! -  azt gondo
lom, csak tönkretennénk. Se föld, 
se tőke, se hitel. Egy haladó gon
dolat így tehetne lelkileg dzsentri
vé sokakat.

Lukács írása viszont arról szól, 
hogy nem középszintű tanítók, 
nem többé-kevésbé felvértezett 
etikusok és álmodozó teológusok 
állnak vitában a Törvénnyel. Jézus 
nem egy közülük. Jézus maga az 
ÚR, a törvényadó. Ő az, aki egye
dül hitelesen értelmezi a Törvényt. 
Nemcsak az Ószövetség törvényét, 
hanem a jelenvilág törvényeit is. 
És Ő, az Űr oldoz fel bennünket a 
Törvény megkötöző hatalma alól. 
Sem a szombatnapi munkatilalom, 
sem az aggodalmaskodás törvénye 
nem köt már. S amit magunktól 
nem tehettünk meg, azt Ő megad
ta nekünk. Tágas térre állított 
minket: a szeretet szabadságának 
tágas terére. És szava: „megszaba
dultál betegségedből”, és ránk tett 
keze: a keresztségünk valóságosan 
részesít ebből a szabadságból. S 
aki bizonytalan, hogy ez az aján
dék valóban az övé, jöjjön az úrva
csorához, ahol a feloldozáskor 
hallja ezt az igét, s az kenyérben és 
borban kapja ugyanazokat az ígé
reteket, mint a keresztségben. Jé
zus feloldoz a bűntől és a jövő mi- 
atti aggódástól, hogy szabadok le
gyünk az igazság és a szeretet cse
lekedeteire, Isten országának épí
tésére.

Nem kényelemre és renyheség- 
re, mert ahhoz, hogy a hetedik 
nap — az örök ország -  nyugalma 
jólessék, ahhoz el kell fáradni, ah
hoz a Jézustól kapott hatalommal 
és küldetéssel nekünk is szembe 
kell szállnunk avval, ami megkötö
zi Isten népét, egyházunkat, gyü
lekezeteinket. Hogy sem anyagi 
javak hiánya, sem betegségek, sem 
bűn, sem keserű emlék vagy csaló
dás, sem semmi ne gátolhasson 
senkit abban, hogy örülhessen, uj
jonghasson Isten elénk jövő jósá
gának. A szombatnapi munkatila
lom törvénye alól ennek a munká
nak fáradságára, s a jelenvilág ro
bot-törvénye alól erre a profit nél
küli munkára szabadított fel Jé
zus. Hogy épüljön az új világ. 
Amén.
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A vidéki események közül ki
emelkedett az a kétnapos rendez
vény, amelyet Sárospatakon ren
dezett a református gyülekezet és 
a pataki kollégium-gimnázium- 
teológia közösen. Október 28-án, 
hétfőn este a templomban emlék
ünnepéllyel kezdődött. Itt a 
Tiszáninneni Református Egyház- 
kerület püspöke, dr. Mészáros Ist
ván hirdetett igét Zsid 4,12 alap
ján. Ünneplésünk fedezete az élő 
ige. Ez szíven találja az embert ma 
is, mint az első pünkösdkor. Te
remt ma is, nem úgy, mint az em
beri beszéd, mely rombol. Isten 
igéje tovább munkálkodik és re
ménységet ad az embernek. Iga
zodjunk hozzá.

*

Az emlékünnepély ünnepi be
szédét D. dr. Harmati Béla püspök 
tartotta, „Protestantizmus es nem
zeti azonosságtudat’’ címmel. „A 
millecentenárium évében a refor
mációra emlékezve protestáns 
hagyományainkról kívánok beszél
ni -  kezdte előadását — nemzeti 
azonosságtudatunk kialakítása és 
fennmaradása szempontjából.”

Beszéde elején idézte Tolnai Mi
hály kolozsvári prédikátor 1676- 
ban leírt szavait: „Magyar, ne ve
szesd a magyart! Vigyázz jövendőbe
li megmaradásodon! Hitesd el ma
gaddal, hogy kevesen vannak embe
rek közt jóakaróid. Akár lutherista, 
akár pápista, akár kálvinista légy, 
csakhogy magyar vagy... Legyen 
tudva néked és emlékezzél erre. ”

Az előadás felölelte egyházunk 
múltját, melyet nem a reformáció
tól kezdve számítunk, de fölvállal
juk a bibliai kortól kezdve a jézusi 
tanítványságot és a millecentenári
um évében emlékezünk az ezer 
esztendős magyar iskolai rend
szerre, és magunkénak tudjuk a 
kereken ezer esztendős magyar 
egyházi történelmet is. A további
akban nagy lépésekben mutatta 
meg történelmünkben „a bizony
ságtevők fellegét”.

A számadásban szerepelt a ma
gyar irodalmi nyelv kialakítása, a 
Szentírás hatása az alapvető morá
lis , értékek kialakulására, ezek 
mind á protestantizmus hozzájáru
lását jelentették társadalmunk szá
mára. Vizsgálta társadalmunk eti
kai magatartását, melyben háttér
ként a protestantizmusnak is volt 
hatása, ha ma már erős kritikai 
hangot kell is használni e tekintet
ben. Viszont óriási lehetőség lett a 
hitoktatás a fiatalság erkölcsi neve
lésében. Végül az európai egységre 
fordítva a figyelmet, megjegyezte: 
„fontos, hogy a nagyobb egységen 
belül megőrizzék nemzeti sajátos
ságaikat” az egyes országok.

n.
A keddi nap emléktábla-avatás

sal kezdődött. A  főiskola udvari 
épületén emléktáblán örökítették 
meg a kollégium alapításának és 
újraindulásának időpontját. 1531- 
ben még evangélikus alapítók 
kezdték el a munkát, később lett 
református főiskola. A  kommuniz
mus alatt államosították, majd 
1991-ben kapták vissza és ennek 
emlékére állítottak márványba vé
sett megemlékezést.

A  délelőtt folyamán Teológiai

i.

Az emléktábla
Történeti Fórum zajlott le a Kollé
gium újjáalakított dísztermében.

A bevezető négy referátumot a 
négy protestáns egyház egy-egy fel
kért előadója tartotta. Dr. Tőkéczky 
László professzor társadalmi-poli
tikai oldalról világította meg a pro
testáns egyházak reformáció utáni 
kialakulásában és szerveződésében 
a társadalom és a politika egymás
ra hatását. Nálunk nem az állam
egyházi forma alakult ki, hanem az 
autonómiák ideje volt a más euró
pai országokkal szemben. Identitás 
és autonómia a közösségi megma
radás alapja lett. A protestáns isko
lák és kollégiumok pedig a művelő
dés alapjait rakták le. Kiss Emil 
baptista teológiai tanár a reformá
ció első egyházainak és a későbbi 
szabadegyházaknak együttmunkál- 
kodását emelte ki. Kegyességi gya
korlatukban, nem egyszer vettek át 
egymástól. Úgy látta, hogy ezek az 
egyházak „kicsinyek, de másokat 
gazdagítók”.

Dr. Fabiny Tibor professzor egy
házi és spirituális vonalon mutatta 
meg a protestantizmus hatását a 
nemzeti azonosságtudat kialakulá
sában és fennmaradásában. A  kü
lönböző hatásokból kiemelte az is
kolai színjátszás szerepét. Ez az ér
dekes, de még nem eléggé kutatott 
területe művelődésünknek, érté
kes hozzájárulás volt a kialakulás
hoz. Iskoladrámák nemzeti nyel
ven szólaltak meg, és bennük nem
zeti problémákat vetettek fel, és

Egyházi vezetők a fórumon
keresték a választ, a megoldást. 
Végül Dienes Dénes a kollégium 
tanára sárospataki sajátos szem- 

ontból világította meg, hogyan 
atott a pataki főiskola a hit-haza- 

emberiseg hagyományának meg
valósításával.

A  délutáni vitafórum folytatása 
volt a délelőtti, négy fejezetből 
álló előadásnak. Mi a helyzet ma?

A vitafórumot dr. Hafenscher 
Károly c. professzor mint moderá
tor fogta össze és vezette. Előre

bocsátotta, hogy a magyar öku- 
mené nagyot lépett előre, a jövő 
csak ökumenikusán képzelhető el. 
Ezért kell megnézni, mi a helyzet 
egymás között. Az ökumené nem 
valami ellen, hanem valamiért 
van!

P* Hegedűs Lóránt református 
püspök őszintén megvallotta, hogy 
az egység mennyire nem könnyű 
dolog, olykor még egy egyházon 
belül is. Kiemelte a szószék- és úr
vacsorái közösséget, mint amely 
már meglevő része az egységnek. 
A nehézséget sokszor az is okozza, 
hogy korunk részben „keresztyén- 
ség utáni” de ugyanakkor „ateiz
mus utáni kor” is.

Dr. Harmati Béla püspökünk az 
egységhez való hozzájárulásban 
aláhúzta a hagyományok helyes 
őrzését, ugyanakkor az újrafogal
mazás szükségességét, mert nem 
lehet ott folytatni, ahol 1948-ban 
abbahagytuk. Az egység munkálá- 
sában fontos a teológiai munka, az 
interdiszciplinaritás (tudományok 
közötti kölcsönösség) és az, hogy 
az ökumenét egzisztenciálisan mű
veljük. Fontos, hogy amit már kö
zösen elértünk, azt használjuk, to
vább vigyük. A már közösen lefor
dított és elfogadott szövegeket: a 
Miatyánkot és a hitvallásokat, az 
új bibliafordítást használjuk való
ban közösen mindannyian. Közös 
legyen a misszió és az erkölcsi kö
vetelmények megvalósítása.

Győri Koméi a Baptista Egyház 
főtitkára így vallott: az ökumené- 
hez, az egységhez „nagy szív” kell 
és nyitottság. Igen fontos, hogy 
szülők és nagyszülők a különböző 
felekezeteket a családban hogyan 
magyarázzák, mutatják be utó
daiknak. Szorgalmazta, hogy az 
ökumené gyülekezeti szinten is 
folytatódjék nagy nyitottsággal.

Csemák István metodista szu
perintendens a tartalmas ökume
nikus közösséget tartja jónak. Kö
zös evangelizációk tartása és egy
más teológiai segítése beletartozik 
az egység munkálásába. Olyanok 
vagyunk, mint egy zenekar, mely
ben többféle hangszer játszik, -  de 
őrizzük a harmóniát!

A  vitafórumot dr. Hafenscher 
Károly így foglalta össze: Megmu

tatkozott az öku
mené «fent és 
lent” • egyaránt. 
Nemcsak a veze
tők egysége és 
egyetértése fontos, 
de a gyülekezet 
nyitottsága, befo
gadókészsége is. 
Meglátszott az, 
hogy több köt 
össze bennünket, 
mint ami elválaszt. 
T e rm é s z e te s e n  
mindig adódnak 
kérdések, melye
ket újra kell fogal
mazni és megvála

szolni. Előbbre vagyunk, m int vol
tunk, de hátrább, m int ahogy azt Jé
zus kívánja.

*

A  vitafórum nem volt viharos, 
mint némelyek várták, nem látszot
tak éles szembenállások, parázs el
lenvélemények. A mindeneket fe
gyelmező és bölcsességet adó 
Szentlélek fegyelme alatt, de mégis 
sok reménységgel fejeződött be.

T.

N égy nap ig  főváros
EGOT Bonyhádon 

1996. október 23-a és 26-a kö
zött Bonyhád volt az evangélikus 
középiskolákban tanuló diákok fő
városa.

Az 1994-es -  szintén bonyhádi -  
Evangélikus Gimnáziumok Orszá
gos Thlálkozója (EGOT) után 
most másodízben került sor ilyen 
rendezvényre. A jelen nem lévők 
tájékoztatására írom, hogy 10 kö
zépiskolánk közül 9 diákjai ott vol
tak, iskolánként átlag 35-40 fővel 
és 3—4 kísérő tanárral. Természete
sen néhány, egyelőre kisebb lét
számú iskola kevesebb tanulóval 
képviseltette magát.

Röviden csak annyit lehet mon
dani, hogy ez a rendezvény tényleg 
fantasztikus, e sorok írója most 
először volt ott, talán most is ép
pen azért, mert a kollégák az első 
EGOT után ugyanezt mondták, 
ugyanezt a szót használták. És a 
gyerekek is...

Elismerés illeti a szervező Pető
fi Sándor Evangélikus Gimnáziu
mot, Sántha Lászlóné igazgatónőt 
és kollégáit, de egyértelmű szá
munkra, hogy ez a rendezvény a 
város ügye is, a polgármester szin
te állandóan jelen volt, de ott volt 
az országgyűlési képviselő, a Mű
velődési és Közoktatási Miniszté
rium képviseletében ár. Németh

Csaba főosztályvezető, és még so
kan mások is, akiknek fontos az if
júság, fontos az evangélikus iskola
ügy. Egyházunkat, rajtunk, mind
annyiunkon kívül, dr. Frenkl Róbert 
egyetemes felügyelő képviselte.

A hivatalos megnyitás csütörtö
kön a templomban volt, amelyen 
Krühling Dániel esperes szolgált az 
oltárnál és Nagy voltán fasori lel
kész és hittantanár hirdette az al
kalomhoz ülő igét (lKor 9,24—27). 
Kifejtette a hervadhatatlan koszo
rú és a hervadó közötti lényegi kü
lönbséget.

Tálán mentegetődznünk kell, 
mert gyerekeink a háromnapos 
versenysorozatban bizony sokat 
megtettek a győzelemért, a herva
dó koszorúért, de reményeink sze
rint a világi elismerésért csatába 
szállók abból is megérezték vala
mit, hogy legalább ugyanolyan 
igyekezettel lépjenek arénába az 
Isten országáért folyó küzdelem
ben. ' ,  ̂ . *

A különböző versenyeket szinte 
alig lehet felsorolni, 16-ban hirdet
tek eredményt (angol, bibliaisme
ret biológia, ének, fizika, fotó, ko
sárlabda [fiú-lány], magyar, mate
matika, német, olimpiatörtenet, 
sakk számítástechnika, történe
lem, triatlon), de ezeken kívül al

kalmi versenyek (takarékosság, fo
ci stb.) is szerveződtek.

A versenyekkel párhuzamosan 
kézműves foglalkozások és elő
adások zajlottak. Kirándulásokon 
vettünk részt, pl. a paksi Atomerő
műben is.

Pénteken (25-én) este a Műve
lődési Házban bemutatkoztak az 
iskolák előre szerkesztett program 
alapján. Ez volt a Gála. Bizony 
nem is volt olyan könnyű úgy 
összeállítani a 40 fős csapatot, 
hogy minden versenyen, a bemu
tatkozáson stb. színvonalasan tud
janak szerepelni.

Sok szívetmelengető megnyilvá
nulást láthattunk, sok tehetséges 
tanítványnak örülhettünk, a gyere
kek is megismerhették, de meg is 
ismerték egymást. Csak az a baj, 
hogy olyan messze vagyunk egy
mástól, de ők nem akarnak két 
évig várni, a reménybeli soproni 
EGOT-ra. Addig is találkozni sze
retnének! A  Gála után a tanárok 
részére egy kis fejtörő játékot és 
beszélgetési lehetőséget teremtet
tek vendéglátóink, a gyerekek köz
ben táncoltak.

Szombaton volt az eredmény- 
hirdetés és a búcsú napja. Nagy 
volt az öröm egy-egy jo helyezés 
haüatán, de végül talán az marad 
meg, hogy a hervadhatatlan ko
szorúért lehet egymás kezét fogva 
is futni, sőt igazan csak úgy érde
mes!

Dr. Lampérth Gyula

felújításának  ünnepe

A felújított gimnázium épülete

Ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a Békéscsabai 
Evangélikus Gimnázium tanárai, tanulói és meghí
vott vendégeik az evangélikus Nagytemplomban ok
tóber 26-án. Az ünneplésre méltó alkalom az az ör
vendetes tény, hogy az Alpár Ignác által tervezett 
1899-ben épült és egy éve rekonstrukció alatt áüó 
gimnázium épülete mostantól újra régi fényében 
pompázik, a Nagytemplommal és a Kistemplommal 
impozáns építészeti műemlékegyüttest alkotva a vá
ros szívében.

Ezen a hálaadó istentiszteleten igét hirdetett D. dr. 
Harmati Béla püspök. „Ti vagytok a világ világossága” 
-  Jézus eme szavaira építve igehirdetését, arra intette 
az iskola kis- és nagydiákjait, hogy a tudás, a hit, a re
ménység és a szeretet világossága ragyogjon előttük, 
és ne feledjék, hogy a tudás önmagában soha nem 
elég. A tanárokat pedig arra figyelmeztette, hogy 
egész egzisztenciájuk világosság legyen: ne csak tanít
sanak, neveljenek is. Legyen példa egész életük.

Az evangélikus egyház büszke arra -  mondotta a 
püspök -, hogy az elmúlt néhány évben 32 intézményt, 
köztük tíz gimnáziumot kapott vissza, mint a békés
csabait is, melynek felújított épületében csak gyönyör
ködni lehet. Az egyházi iskolákban a világosság nem 
egyszerűen a tudást, hanem Jézus Krisztust jelképezi. 
Azt a spirituális fényt, mely nélkül sötétségbe borul a 
világ, kevesebb lesz az élet. Igehirdetésének utolsó 
mondataival arra intette a diákokat, legyenek büszkék 
a helyi hagyományokra, mert sok kiváló tudóst, tanárt 
adott ez az iskola, ez a város az országnak.

Tizenkét új tanár -  köztük az iskola USA-ból érke
zett angol lektora -  ünnepélyes eskütételére és beik
tatására került sor ezután.

Ezután dr. Nánai Lászlónak, a gimnázium igazgató
jának ünnepi beszéde következett. Köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, akik szíwel-lélekkel azon voltak, 
hogy a gimnázium épületének rekonstrukciója a vál
lalt határidőre elkészüljön. A felújítás ugyan még 
nem fejeződött be teljes egészében, de van remény,

I hogy el fog készülni az alagsor felújítása, és meg fog 
épülni a tervezett tornaterem, díszterem, valamint a 
kollégium is.

Van remény, mért az egyház támogatja ezt a törek
vést, mert ez az építkezés végre megtörte a jeget a vá
ros és az iskola között, mert kitűnő partnernek bizo
nyult a felújítási munkálatokat végző BAEV is.

Nánai László bejelentette: most első ízben -  de a 
jövőben remélhetőleg többször is -  az iskola emlék
plakettel jutalmazza azokat, akik kiemelkedő munkát 
végeztek, illetve végeznek a gimnázium érdekében. 
Az emlékplakettet Széri-Varga Géza szobrász, isko
lánk tanára, készítette.

íme a jutalmazottak névsora: dr. Bodzás Julianna, a 
BÁÉV vezérigazgatója, dr. Simon Mihály, Békéscsaba 
város jegyzője, dr. Frenkl Róbert, az Evangélikus Egy
ház országos felügyelője, dr. Harmati Béla püspök, és 
Kutyej Pál lelkész, önkormányzati képviselő.

Somi Éva 
tanár

Ökumenikus középiskolai 
találkozó M ezőtúron

Az Országos Protestáns Napok programjának kere
tében került sor Mezőtúron a Szegedi Kis István Re
formátus Gimnáziumban a felekezeti középiskolák el
ső ökumenikus találkozójára. A z iskolát két Witten- 
bergben tanult diák hozta létre még 1530 táján, majd 
hosszú ideig a debreceni kollégium partikulája volt. 
Az államosítás okozta megszakítás után néhány éve 
kapta vissza a református egyház. A  találkozóra mint
egy harminc felekezeti (evangélikus, izraelita, görög- 
katolikus, katolikus és református) középiskola küldte 
el képviselőit: igazgatókat, tanárokat és diákokat.

Harmati Béla püspök bevezető áhítata után Tőkécz
ky László történész tartott visszatekintő előadást a 
protestáns iskolák helyéről és szerepéről a magyar 
oktatásban a reformációtól az államosításig. A  pro
testáns iskolák legalapvetőbb jellemzőjének az auto
nómiát látta, s azt, hogy a tiszta humanisztikus iskola
típust valósította meg, melyben tudatosan ragaszkod
tak az általános műveltség terjesztéséhez.

Ezután e sorok írója és Gyenizse Pál kormányfőta
nácsos beszélt ezeknek az iskoláknak a mai helyéről és 
szerepéről két különböző szempontból: az egyház, il
letve a kormány szemszögéből. Míg a kormány oldalá
ról úgy látszik, mintha a felekezeti iskolák iránti igény 
csak kisebb részben származna elkötelezett keresztyén 
háttérből, inkább az etikus embereszme megvalósulá
sának eszközét látják bennük, vagy egy különleges kul
turális kínálatot, egyházi szempontból a hangsúly arra 
került, hogy a felekezeti iskola többlete az, hogy ben
ne a tanárok keresztyén életük példájával nevelnek. 
Érdekes reagálás volt erre egy tanár bizonyságtétele 
arról, mennyit kaphatnak a tanárok is a diákoktól.

Minden felekezet egy-egy diákja is vallott arról, mit 
jelent neki egyházi iskolába járni. A délutáni prog
ramban azután az igazgatók, a tanárok és a diákok 
külön-külön csoportokban beszéltek sajátos problé
máikról, majd Hegedűs Lóránt püspök áhítatával zá
rult az alkalom.

A találkozó időben egybeesett a bonyhádi EGOT- 
tal, talán ezért is volt az evangélikus részvétel a várt
nál kisebb létszámú, de abban egyetértés volt? högy 
időről időre ilyen szélesebb körű, ökumenikus találkozó
ra is szükség van, nemcsak egymás jobb megismerése, 
hanem a kölcsönös gazdagodás miatt is. Sólyom Jenő

D án faházak E rőspusztán
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 

Menekülteket Befogadó Átmeneti Otthona újabb épületekkel bővült

1996. október 29-én, a déli órákban gördült Feri
hegyről a Szeretetszolgálat erőspusztai Menekültott
hona elé a Dán Királyság belügyminiszterét szállító 
gépkocsi. Ezzel a protokolláris jelenettel kezdődött 
meg az az ünnepség, amelynek előkészületei már hó
napok óta folytak a dán egyházi segélyszervezetnél, az 
ottani belügyminisztériumban, valamint Budapesten 
és Erőspusztán, a Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat Menekülteket Befogadó Átmeneti Otthonában.

A felszentelést végző lelkészek (balról jobbra): ifi. László Gá
bor, a Baptista Egyház missziói titkára, Szalay Tamás evan
gélikus tábori püspökhelyettes, dr. Márkus Mihály reformá
tus püspök, dr. Berki Feriz magyar ortodox esperes admi
nisztrátor, Gálity Vojisziáv szerb ortodox egyházmegyei titkár

Birte Weisst, a Dán Királyság belügy- és vallásügyi 
miniszterét a Szeretetszolgálat igazgatója, Lehel Lász
ló lelkész, és a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
Igazgató Tanácsának tagjai fogadták. A miniszter 
asszony kíséretében államtitkára és titkára, a dán egy
házi segélyszervezet főtitkára, Christian Balslev-Olesen 
lelkész és Európa-titkára, Jorgen Thomsen lelkész vol
tak. A Magyar Köztársaság belügyminisztériumát dr. 
Világosi Gábor, a magyarországi menekültügyért fele
lős belügyminisztériumi államtitkár képviselte.

A dán egyházi segélyszervezet -  a dán kormány tá
mogatásával -  három -  előre gyártott elemekből épí
tett - , összesen közel hatszáz négyzetméter alapterü
letű faházat ajándékozott a Magyar Ökumenikus Sze
retetszolgálatnak, menekültügyi munkája további fel
adataihoz. A házakban közösségi foglalkozásokra (pl. 
tanfolyamok) alkalmas helyiségek, konyhák és lakó
szobák találhatók. Ezekben az épületekben folyt Dá
niában az az integrációs menekültügyi program, 
amely több ezer volt jugoszláviai háborús menekült 
dániai beilleszkedését segítette elő.

Az ünnepélyes átadás előtt Birte Weiss miniszter 
asszonyt, valamint a vendégeket a Magyar Ökumeni
kus Szeretetszolgálat Igazgató Tanácsa tájékoztatta a 
segélyszervezet munkaterületeiről és feladatairól. Ez
után rövid séta során a magasrangú delegáció megis
merkedett az Otthon mindennapi életével, hosszasan

beszélgetve az ott élő menekültekkel. Az ünnepségen 
Lehel László lelkész, a Szeretetszolgálat igazgatója 
kiemelte a dán egyházi segélyszervezettel az évek so
rán testvéri barátsággá érett szoros együttműködést, 
amelynek legújabb eredménye a faházak erőspusztai 
felépítése.

Bute Weiss miniszter asszony köszöntőjében alá
húzta és szorgalmazta a kormányzat és az NGO-k 
(nem kormányzati szervezetek) menekültügyi közös 
munkájának szükségességét. Fontosnak és jelentős
nek ítélte meg az átadásra kerülő épületek kapcsán is 
tapasztalt kétoldalú együttmunkálkodást.

Christian Balslev-Olesen főtitkár gyermekkori em
lékek felidézésével emlékeztette hallgatóit 1956-ra, 
amikor Dániába több ezer magyar -  mai szóhaszná
lattal menekült -  érkezett. Dánia nem volt felkészül
ve befogadásukra, ezért a szakszerű munka érdeké
ben megalapították a Dán Menekültügyi Tanácsot, 
így szervezett formában gyűjtöttek pénzt és ruhane
műt. Beilleszkedést támogató munkájuk révén az 
évek során sok egykori menekült magyar egyenrangú, 
megbecsült állampolgárrá válhatott. Kiemelte a Ma
gyar Ökumenikus Szeretetszolgálat szerepét az euró
pai integrációban, és legfontosabb segelyszervezeti 
partnerei egyikének tekintve, utalt a több éves együtt
működésre, amely kiférjed más országokban (pl. Cse- 
csenföld) végzett közös humanitárius feladatokra is.

Dr. Világosi Gábor államtitkár megköszönte Birte 
Weiss miniszter asszonynak az adományt, és átnyúj
totta a magyarországi menekültügyről szóló összefog
laló könyvkiadványt.

Christian Balslev-Olesen lelkész, a DanChurchAid főtitká
ra, az Otthonban lakó menekültek között

Az Otthonban jelenleg 18 gyermek lakik. Megható 
volt látni, ahogy a menekült gyermekek a szomszédos 
dunavarsányi iskolából igazgatónőjük vezetésével ér
kezett osztálytársaik között elvegyülve, részt vettek az 
ünnepségen és az azt követő felszentelésen.

Öröm volt tapasztalni, hogy a közel 300 vendég között 
a környékbeli gyülekezetek vezetői és tagjai, valamint 
a szomszédos önkormányzatok vezetői is jelen voltak.
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I Legyen derekatok 
gyújtva. (Lk. 1235.)
VASÁRNAP Az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek 

I szívetekben. lPt 3,15 (Ézs 6,3; Mt 25,1-13, Jel 21,1-17; 
I Ézs 26,7-19). A ma embere egyre kevésbé érti, mi az, 
I hogy „szent”, valakit „szentnek tartani”. Régen jobban 
I értették és használták ezt a kifejezést. Egyre ritkábban 
I hallani kedveskedő megszólításként pl. a „szentem” 
I szót. Valami ilyesmit jelent: drágám, mindenem. így 
■ kellene szentnek tartanunk Krisztust is, hogy a legdrá- 
■ gább, minden legyen számunkra.

HÉTFŐ Borulj le Istenednek, az Úrnak színe előtt. 
I Azután örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az 
I Úr ad neked és házad népének. 5Móz 26,10-11 (lTim 
I 4,4; Lk 12,42-48; Ézs 56,1-8). Mostanság sokkal több 
I rosszat hall az ember mindenfelől, mint jót. Akármerre 
I járunk, mindenütt panaszkodó, kesergő hangokat hal- 
I liink Az emberek fújják a magukét. Egy kis alázat kel- 
I lene, leborulni az Úr előtt, hogy ne a magunkét, hanem 
I az Űrét „fújjuk”. Alázattal, meghajolva, leborulva lát- 
I hatjuk meg, mennyi mindenünk van, mennyi mindent 

kaptunk eddig tőle. Az alázat megnyitja a szemünket,I sokkal többünk van, mint megérdemelnénk.
KEDD Krisztus példát hagyott rátok, hogy az Ő nyom

dokait kövessétek: amikor gyalázták, nem viszonozta a 
gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, ha
nem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. lPt 2,21.23 
(Jer 11,20; Zsid 12,12-17; Ezs 56,9-12). „Egy lelkészt 
meglátogatott a barátja és panaszkodott neki, hogy hite 

! miatt sok üldözés, gúny, hátrány éri. Lelkész barátja 
meghallgatta és megkérdezte tőle a következőt: -  
Mondd, szembeköptek már? -  Azt még nem. -  Megver
tek? -  Azt sem. -  Tettek töviskoronát a fejedre? Erre 
nem is volt már válasz. A lelkész barátja alázatosan le
hajtotta a fejét és elhallgatott.”
SZERDA Jézus így válaszolt Pilátusnak: „Én azért szü

lettem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek 
az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat 
az én szavamra.” Jn 18,37 (Zak 10,2; Zsid 12,22-29; Ézs 
57,14-21). „Mi az igazság?” -  tehetnénk fel mi is a kér

dést Pilátussal együtt. Az az igazság, hogy mi nem tu
dunk igaz módon, igaz emberként élni. Törvényszegők 
vagyunk, ezért ki vagyunk zárva az Isten országából. Égy 
nagy szerencsénk van; Valakünégis megnyitotta az Isten 
országába vezető utat. Ő az Út és Ő tett mindenben ele
get a törvénynek. Ő az egyedüli igaz ember. Övé az igaz
ság és mindenkié, aki hallgat az O szavára.
CSÜTÖRTÖK Titeket pedig Isten hatalma őriz hit ál

tal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvaló
vá legyen az utolsó időben. lPt 1,5 (Zsolt 89,9; Ez 
43,l-7a; Ézs 58,1-12). Az utóbbi időben egyre több ag
godalmaskodó emberrel találkozunk. Sokan féltik ke
nyerüket, családjukat és aggódva teszik fel a kérdést: 
mit hoz a jövő. Félve hallgatjuk a híreket, mert tudjuk, 
hogy a földi hatalom birtokosai mindent megtehetnek. 
Péter szavai minket is megnyugtatnak; Isten hatalma 
őriz minket.
PÉNTEK Ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. lSám 3,18 

(Róm 9,19; Jel 21,10-27; Ézs 59,l-15a). Éli főpap eze
ket a szavakat akkor mondja, miután ítéletet hirdettek 
gonosz fiai ellen. Nem sikerült jó útra térítenie őket. 
Fájt neki az ítélet, de tudta, hogy Isten akarata ellen 
nem tehet semmit^Az Úr azonban nem sietett az ítélet
tel. Várt. Nem is keveset. Jó pár évet, amíg a gyerek Sá- 

'muel prófétává növekedett. Éli fiai haladékot kaptak, 
hogy megbánhassák bűneiket. -  Hiába, mert az ítéletük 
beteljesedett. ítélet alatt állunk és haladékot kaptunk 
mi is. Tálán ránk nem hiába vár. <
SZOMBAT N0é meg is tett mindent, úgy járt el, aho

gyan Isten megparancsolta neki. lMóz 6,22 (ApCsel 
5,29; Jel 22,1-5, Ézs 59,15b-21). Az emberek szemében 
a legnagyobb butaság volt, amit Noé tett az Isten paran
csára. Bolondnak, félkegyelműnek nézték, kigúnyolták. 
Noé vállalta a bolondságot Isten parancsára. Velünk 
pedig milyen sokszor megesik, hogy szögre akasztjuk, 
felfüggesztjük a kereszténységünket pusztán azért, ne
hogy különcnek vagy bolondnak tartsanak bennünket 
mások. „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, 
mint az embereknek!”

NAPRÓL N A P R A -
felövezve, és lámpásotok meg-

V issza -  vagy előre?
A zsidókhoz írt levél 11. része 

úgy úja le Isten embereit, Ábrahá
mot és a többieket, mint akik nem 
néztek vissza, hanem mertek előre 
nézni. A jövendőt, a megígért vá
rost, az alapokkal bíró várost, 
vagyis az örök életet keresték.

A Prédikátor könyve azt hirdeti, 
hogy „minden hiábavalóság”. De 
tudjuk, hogy Salamon király ezt ak
kor írta, amikor élete végén hitben 
visszaesett és nem vette már komo
lyan az örökéletet. Csak a múlan- 
dók érdekelték és emiatt csak azon 
kesergett, hogy sok földi kincsét itt 
kell hagynia méltatlan utódokra.

Számunkra is döntő kérdés: me
rünk-e előre nézni?

Időskorban különösen is jellem
ző a visszafelé nézés. Egyrészt, 
mert megszépül a múlt, és amit 
fiatalon átéltünk olyan vonzó szín
ben áll előttünk. Sok öreget éppen 
azért nehéz elviselni, mert mindig

1914. augusztus 
23-án született 
Szakonyban, föld
műves szülők gyer
mekeként. Vallásos nevelést kapott a 
szülői házban. Gimnáziumi tanulmá
nyait a soproni híres líceumban végez
te el, majd ott folytatta tanulmányait a 
teológián. Egy félévet a protestáns ko
lozsvári Teológiai Intézetben töltött 
Mély barátság szövődött közte és 
Járosi Andor kolozsvári lelkész, teoló
giai tanár között Reményik Sándorral 
is, kinek költészete szívéhez nőtt Sok 
versét adta át híveinek a gyülekezet 
szeretetvendégségein.

D. Kapi Béla avatta lelkésszé Győ
rött, 1938. június 11-én. Segédlelkész 
volt Keszthelyen, majd Pápán. Helyet
tes lelkész volt Takácsiban, azzal a 
megbízatással, hogy szervezze önálló 
gyülekezetté. Épített iskolát, lelkészla
kást és kultúrházat Munkája nyomán

„mesél”, éspedig saját múltjáról. 
Visszafelé néző ember lett. Aki 
komolyan veszi Isten ígéreteit, az 
tudja, hogy mi keresztyének „haza
felé” tartunk. -  Szeretjük a halált 
megszépíteni. Valakiről nem azt 
mondjuk, hogy „meghalt”, hanem: 
„elhunyt”, „elment”. Milyen kevés 
ez! És mennyivel több, ha valaki 
meggyőződéssel tudja elmondani 
hívoszerettéről, vagy testvéréről, 
hogy „hazament”.

Öregdiák találkozón osztálytár
sam mondta egyszer: „Hát sok jó
ra már nem számíthatunk.” Embe
rileg igaza volt. Mert mi van előt
tünk öregen? Egyre több testi baj, 
betegség, szenvedés, a 146. Zsoltár 
beszél arról, hogy a halál percében 
semmivé lesznek a terveink. Igen. 
Talán ez az egyik legfájóbb pont. 
Nem csupán szeretteinktől kell 
megválni, hanem terveinktől is. 
Mert az ember minden életkorban

virágzó gyülekezet 
született 1953-ban 
búcsúzott tőlük, és 
Somlószőlősre ke

rült Nehéz időkben 80 éves koráig 
szolgált a gyülekezetben, 1994. augusz
tus 15-ig, amikor a szolgálatot átadta 
Polgárdi Sándor segédlelkésznek.

Somlószőlősön emeletes parókiát 
tervezett és építtetett, templomot reno- 
váltatott és orgonát építtetett

1942-ben házasságot kötött a sza
kó nyi származású Varga Irmával. Két 
gyermekük született, Aba és Botond. 
Élete végéig hű társa és munkatársa 
volt a gyülekezetben.

A Balaton partján, Vonyarcvas
hegyen épített házat, de nem tudta el
hagyni a gyülekezetei és a Somlót Itt 
búcsúztunk tőle a templomban D. 
Szebik Imre püspök, Hernád Tibor és 
Polgárdi Sándor szolgálatával.

Hernád Tibor

tervez. És ez nem is baj. Hiszen 
életünk gazdagabb, ha vannak ál
maink, vágyaink, céljaink.

Mégis: a hívő ember akkor is 
tud előre nézni, ha tudja, hogy ha
mar el kell mennie és sok terve is 
félbe marad. Mer előre nézni, 
mert a Biblia szerint „tudjuk, hogy 
ha földi sátorunk összeomlik, van 
Istentől készített hajlékunk, nem  
kézzel csinált, hanem örökkévaló 
mennyei házunk” (2Kor 5,1).

Előre nézünk, de nem a halálra. 
Tüdőm, hogy Jézus megígérte, 
bogy övéinek helyet készít. Mer
jünk előre nézni. Á múlt emlegeté
se lehet érdekes, kedves, talán ta
nulságos. De a múltat újra nem él
hetjük. Igazi élő reményt csak az 
jelenthet, ha előre nézünk és az 
énekíróval kérjük:
„Segíts, Jézus, hitben járni, nem hátrálni! 
S ha itt utam véget ért,
A menny boldog seregében adj részt nékem 
Értem hullott véredért!” ,

(Ekv 526,4)
Gáncs Aladár

MEGHÍVÓ

„Az evangélikus liturgia 
múltja és jövője”

címmel lelkészek, egyházzenészek 
és az istentiszteleti liturgia iránt 
érdeklődők számára november 

30-án, szombaton 10-től 16 óráig 
konferenciát tartunk a Budapest 
Deák téri evangélikus gyülekezet 

nagytermében. A résztvevők 
előadásokat, referátumokat 
hallgatnak meg, valamint 
fórumon, közös liturgikus 

éneklésben és záró vesperán 
vesznek részt

Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk!

Szerény ebéddel szolgálunk.
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház Zenei Bizottsága 
A Magyar Egyházzenei Társaság 

Protestáns Tagozata

LESZ ÍTÉLET
M t 13,36b-43

Urunk jól ismeri világunkat. A 
búzáról és a konkolyról szóló pél
dázatban Jézus arra mutat rá, amit 
az ember sokszor.értetlenül szem
lél. Világunk minden területén je
len van a rossz. Az újságok, a rádió 
és televízió naponta ontja a meg
döbbentő híreket.

Fegyverek ropognak Afganisz
tánban, Csecsenföldön, Szudán
ban és még a föld számtalap orszá
gában. A Balkánon és Ciprus szi
getén csak a fegyverek tartják fenn 
a békét.

Őrült diktátorok, öngyilkos ter
roristák rettegésben tartanak né
peket’és közösségeket. Már Buda
pesten is „megszokottá” váltak a 
pokolgépes merényletek. Zairé
ben éhhalál fenyeget milliókat 
Milliók szenvednek a kábítószer-, 
az alkoholfüggőségtől, miközben 
mások ebből gazdagodnak. Térjed 
az erőszak, burjánzik a korrup
ció...

De a bőrünkön is érezzük. Né
ha úgy, hogy mi magunk is áldoza
tokká leszünk. Máskor sajnos azt 
vehetjük észre, hogy a rossz ben
nünk is ott van. Nem jön belőlünk 
ösztönösen a jóindulat, akaratunk 
ellenére bántók vagyunk, önzők és 
számítók, hibáinkat és bűneinket 
takargatók, képmutatók, akik sze
retnénk sokkal jobbnak látszani, 
mint amilyenek valójában va
gyunk. Nehezünkre esik mindezt 
belátni és vállalni, még inkább a 
megbántottaktól bocsánatot kérni.

Világupkban jelen van a rossz, a 
gonosz. Néha olyannyira, hogy 
megretten tőle az ember, hogy ér
tetlenül kérdez: de hát akkor hol 
van az Isten? Miért engedi, hogy 
mindez idáig jusson? Más még to
vább megy, amikor arra következ
tet, hogy Isten elfordult, vagy talán 
nem is létezik.

Mai igénkben Jézus arról be
szél, hogy az ember igazságérzete 
nem véletlenül jelez. Sok minden 
tényleg nincs rendben világunk
ban. Együtt él a jó  és a rossz, ‘ 
ahogy a példázatban együtt nő a 
búza és a konkoly.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
november 24=00, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban 

az orgona 25 éves fennállásának 
alkalmából 

TRAJTLER GÁBOR 
Clerambault, Bach, Dupre, 

Koloss és Gárdonyi Zsolt műveket 
orgonái.

November 25 .-december 1-ig evangé- 
lizációs hét lesz a zuglói evangélikus 
templomban (XIV, Lőcsei út 32.) Ittzés 
István érdi lelkész szolgálatával. Az al
kalmak hétfőtől szombatig este 6 óra
kor kezdődnek, a záró istentisztelet va
sárnap de., H órakor. Az evangélizáció 
témája: „ Utóidat, Uram, ismertesd meg 
velem.” (Zsolt 25,4) Minden kedves 
testvérünket szeretettel várjuk.

„EVANGÉLIUMOT MINDEN 
OTTHONBA!” (EMO) missziói mun
kát mutatja be Göllner Pál zuglói pres
biter a Külmissziói Egyesület november 
25-én, hétfőn du. fél o-kor a kelenföldi 
tanácsteremben (XI., Bocskai út 10.) 
tartandó összejövetelén. Minden ér
deklődőt szeretettel várnak.

FÉBÉ
Gertrud Heublein, a Bad Kreuz- 

nach-i diakonissza anyaház főnök- 
asszonya Budapestre érkezett, hogy a 
FEBÉ Diakonissza Egyesület munká
jában részt vegyen. Fontos szolgálatá
nak tekinti az anyaházban a diako
nisszák lelki és közösségi életének for
málását is. Ennek érdekében elkezdett 
magyarul tanulni. Itt-tartózkodása ide
jén Bad Kreuznach-i főnökasszonyi

ÁRLESZÁLLÍTÁS!!
K A R Á C S O N Y I V Á S Á R
november 2 0 - tó l  december 2 0 -ig

50%-os

Grünvalszky K.: Ábrázolt egyháztörténet
Régi á r Új ár
1120,- 560,-

40%-os
Báliptné Kiss B.: Tóvá lesz a  délibáb 148,- 88,-

Csepp a tengerben (Elbeszélések) 82,- 49,-
Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza 123,- 74,-

Evangélikus templomok (Lev. lapok) 49 ,- 29,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 81,- 48,-

Akinek a szíve lángolt K risztusért 68 ,- 41,-
Görög X: Imakönyv 86,- 52,-
Hernád X.: Kapernaum 370,- 222,-
Kutas K.: Egy emberélet 65 ,- 39,-
Piper-Bodrog: Betegágyon 110,- 66,-
J. Ray: Jövevények és vándorok 148,- 88,-
Scholz L.: Jó t válj (versek) 83,- 49,-
Terray L.: Küldetésben 152,- 92,-

. Terray L.: Izrael és az evangélium 102,- 62,-
Vjyta V.: A szeretet keresztyén értelmezése 138,- 83,-
Vájta Vb Hitből fakadó élet 172,- 103,-
Veöreös L: A harm adik út 71 ,- 43,-

30%-os
Ch. Klein: Fény az út végén 380,- 265,-
Elek I.: Győri Vilmos 370,- 259,-
H arm ati B.: Vallásos költemények 264,- 155,-
K arner K.: Időszerű hitvallás 93,- 65,-
Nagy Gy.: Az egyház kincse 155,- 109,-
Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 120,- 84,-
Beintker-Pálfy: Krisztus tanúja (Luther) 103,- 72,-

BOROS LAJOS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Thnácsa (OKKT) -  a Magyarok 

Világszövetségének védnöksége mellett -

„BETLEHEMI JÁSZOL”

címmel harmadik alkalommal hirdet nyilvános pályázatot hazai és határon túli magyar 
hivatásos alkotók (kézművesek, népművészek, népi iparművészek, iparművészek), 
valamint amatőrök (művelődési házak, önképző körök, iskolai szakkörök, stúdiók, 
klubok és ezek tagjai, illetve egyéni jelentkezők) részére.

Pályázni műfaji megkötöttség nélkül, bármilyen természetes anyag felhasználásával 
készült, hagyományos és modern stílusú alkotással egyaránt lehet.

A pályázat válogatott anyaga 1996. december 10. és 1997. január 5. között a Magyarok 
Világszövetségének Házában (Bp. V., Semmelweis u. 1-3.) kerül bemutatásra. A leg
kiemelkedőbb művek alkotói erkölcsi elismerésben és díjazásban részesülnek.

A rendezők szándéka szerint a kiállítás a  karácsonyt megelőző hétvégeken betle- 
hemes játékok, népszokások élő bemutatásával, zenei programmal és karácsonyi vásár
ral is Idegészül.

A műveket november 30-án, december 2-án és 3-án 10 és 14 óra között lehet leadni a 
Magyarok Világszövetsége Székházában.

A részvételi szándékról előzetes telefonbejelentést Gergely Imrénél, az IPOSZ OKKI 
titkáránál lehet tenni (1054 Budapest, Kálmán Imre út 20. lél.: 269-2940/410, 416 m.).

Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy Isten nem törődik velünk, 
vagy hogy közömbös lenne sor
sunkkal kapcsolatban. A példázat
ban éppen arra mutat rá, hogy el 
fog jönni az igazság napja.

Lesz ítélet!
Az, amit mi is szörnyűnek lá

tunk és érzékelünk, azt Ő is jól lát
ja. Sőt nem csak látja, de Jézusban 
maga is végig szenvedte. Amire 
azonban érdemes felfigyelnünk a 
példázatban: azért engedi együtt 
nőni a búzát és a konkolyt, nehogy 
a gyomlálással kiszakadjon a búza 
is. Isten nem a gyomot, nem a 
rosszat, nem a gonoszt védi, ha
nem a búzát, a jó magot.

A gonoszsággal telt világban sok 
nehézségünk van, terhek nehezed
nek ránk, de boldogok lehetünk, 
ha tudjuk és komolyan vesszük, 
hogy értünk történik minden.

Egyelőre nincs gyomlálás. De 
eljön annak az ideje is, amikor 
szétválasztják az értéket a szemét
től.

Ma, amikor Jézus az ítélet felé 
irányítja tekintetünket, bátorítá
sul teszi. Hogy legyen bizalmunk 
és erőnk hétköznapi küzdel
münkhöz. Ha megkeveredett ér
tékrendű világunkban minden 
másként látszik is. Ha a látszat azt 
mutatja is, hogy a becstelenség
nek több eredménye van, mint a 
becsületnek, ne felejtsük el. Nála 
az értékek nem fordultak a feje 
tetejére. Ott, azon a napon nem a 
többség, hanem Ő mond ítéletet. 
Ámen.

Szemerei János

IMÁDKOZZUNK!
Köszönöm Uram, hogy a búza miatt 

nem irtod még a konkolyt, és hosszan 
tűrsz, várva sokak megtérésére. Talán 
az enyémre is. Te tudod legjobban, mi
lyen nehéz meglátnunk Téged a bor
zalmak között. Ismered szívemet, a 
benne levű kételyeket. Kérlek, oltal
mazz meg engem a hitbeli vakságtól, a 
kétségbeeséstől és az aggódó félelem
től! Láttasd meg velem naponként ér
tem is aggódó és munkálkodó szerete- 
tedet, hogy erűt meríthessek belűle 
mindennapi küzdelmeimhez! Amen.

szolgálata szünetel. -  Isten áldását kér
jük magyarországi szolgálatára!

PÁSZTÓ
A pásztói gyülekezet új templomának 

alapkőletétele november 23-an, szom
baton du. 2  órakor lesz D. Szebik Imre 
püspök szolgálatával. Megtalálható a 
Cserhát lakótelepi ABC-Met mellett

A KERESZTYÉN ÉRTELMISÉGI 
KÖR 1996. november 25-én, hétfőn es
te háromnegyed 7 órakor Egyházunk 
jelene és jövője” címmel fórumot ren
dez. Bevezető előadást tart és a kérdé
sekre válaszol: D. Szebik Imre püspök. 
Helyszín XII., Thrtsay Vilmos u. 11. 
Budahegyvidéki Gyülekezet imaháza.

BUDAPEST-KELENFÖLD
Ádventi esteket tartanak a gyüleke

zet tanácstermében (Bocskai út 10.) al
kalmanként este 6 órai kezdéssel. No
vember 28. -  Királyod érkezik (Gáncs 
Aladár). December 5..- Egyenesedjetek 
fel! (Pintér Károly). December 12. Épít
setek utat! (Széli Bulcsú). December 19. 
Örüljetek! (Schulek Mátyás).

Ferenczy Erzsébet új telefonszáma: 
186-0816.

A MPKE rendezésében november 
26-án, kedden du. 5 órakor Nagy Attila 

‘szociológus pedagógus tart előadást: ,A  
pedagógusok és a kultúra ma” címmel. 
(VHI., Múzeum u. 17. OMIKK-Klub.)

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet „Hogyan evangélizáljunk a mai 
sokszínű világban?” című tanfolyamá
nak következő alkalma november 30- 
án, szombaton 10.00-16.00 óra között 
lesz az Intézetben. (IX., Kálvin tér 7.
II.). A napi téma: „Hogyan kapcsolód
hatunk be egyénileg és egyházként I gyü
lekezetként a helybeli és világméretű 
misszióba?” Jelentkezni a 216-2054-es 
telefonszámon lehet.

HALÁLOZÁS
Özv. Dénes Lászlóné Tóbiás Margit, 

a Nagyszénási Gyülekezet hűséges 
kántora és az Orosházi Evangélikus Is
kola énektanámője, október 11-én el
hunyt. Temetése október 15-én volt 
Nagyszénáson az iskola tanárainak, ta
nulóinak és a gyülekezetnek nagy rész
véte mellett. A feltámadás igéjét Ribár 
János esperes hirdette, Jer 17,14 alap
ján. „Gyógyíts meg, Uram, akkor meg
gyógyulok...”

Gyülekezetek, lelkészek, tanárok és 
szülők figyelmébe ajánljuk! „Bibliai történe
tek” címmel 10*részes normál szalagos dia-

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. november 24, 

I„ Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (ném et) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. Balicza Iván; 
IL, Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Festhidegkút, IL, Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Csizmazia Sándor; Csillaghegy, Hl., M átyás Idr. 
u. 31. de. 10. Thuraay Béla; Ó buda, DL, Dévai 
Bíró M. té r de. 10. Bálint László; Újpest, IV, 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák té r 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. 6. dr. Hafen- 
scher Károly; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Nagy Zol
tán; V m ., Üllői ú t 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
V ili., Rákóczi ú t 57/b. de. 9. (szlovák) Cselov- 
szky Ferenc; V m „  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-, Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi ú t 69. de. 8. 
Tamásy Thmás; Kelenföld, XL, Bocskai ú t 10. 
de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Rezessy Miklós; du. 6. (ifjúsági) Peter U rie; XI., 
Németvölgyi ú t 138. de. 9. Peter U rie , Buda- 
gyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafen- 
scher Károly; Budahegyvidék, X ü „  Tarcsay V. u.
I I .  de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) 
Takács József; du. fél 7. dr. Széchey Béla; X1IL, 
K assák L. u. 22. de. 10. ifj. K endeh György, 
X m ., Frangepán u. 43. de. 8. ifj Kendeh 
György, XIV, Lőcsei ú t 32. de. 11. (úré.) Tamásy 
Thmás; XIV, G yarm at u. 14. de. fél 10. Thmásy 
Thmás; Pestújhely, XV, Templom té r  de. 10. R á
ü ld  József; Rákospalota, XV, Régi Fóti ú t 73. 
(nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rákos
szentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10 (csalá
di) Börönte M árta; Cinkota, XVI„ Batthyány I. 
u. de. fél 11. Blatniczky János; M átyásföld, 
XVL, Prodám  u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Thssedik té r de. 9. M arschal- 
kó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Péceli ú t 146. de. 
9. Kósa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti ú t
I I I .  de. fél 11. M arschalkó Gyula; Rákosliget, 
xvn„ Gázon Gy. u. de. 11. Kósa László; Pest- 
szentlőrinc, XVŰl., K ossuth té r  3. de. 10. Hava
si Kálmán; Pestszentimre, XVŰL, Rákóczi ú t 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom té r  1. de. 10. 
Széli Bulcsú; Kispest, XIX., H ungária ú t 37. de. 
8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák 
té r  de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., 
Já ték  u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 
UTOLSÓ VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: Jel 7,9-17; az igehirdetés 
alapigéje: Mt 13,36/b-43.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán november 24- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor a debre
ceni evangélikus templomból. Igét hir
det: Béres Thmás lelkész.

„IÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus műsort közvetít a 
Magyar Televízió november 23-án reg
gel 8.00 órakor a TV1 csatornáján. A 
műsor befejező része lesz a magyaror
szági reformációról -  kezdettől a XIX. 
száradig -  adott egyháztörténeti soro
zatnak.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz.

november 23., szombat: Hangképek 
az országos evangélizációról (1. rész).

november 24., vasárnap: Hangképek 
az országos evangélizációról (2. rész). 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

sorozatot jelentettünk meg kisgyerekek ré
szére. Hitoktatáshoz kitűnő, karácsonyi 
ajándéknak szép és igényes. Ára: 3390,- Ft. 
Megrendelhető és részletes tájékoztatás: 
Diafilmgyártó Kft. 1145 Budapest, Róna u. 
174. Tél.: 06-1-251-5568.

Gyűjtő keres készpénzért Hummel, 
Goebel és egyéb porcelánfigurákat. Sérült 
darabok is érdekelnek. Ibi.: 06-30-310-159, 
naponta 18 és 22 óra között.

Gyógypedagógiai napközit szervezünk 
Budán, 1997 februárjától, sérült gyermekek 
és fiatalok számára. Sérülésspecifikus fej
lesztés, sportfoglalkozás, korrepetálás. In
formáció és jelentkezés: 156-3062, hétköz
naponként az esti órákban Szilágyi Gyulá
nál.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő  m ester

2162 örbottyán , 
Rákóczi út 119. Pf. }. 
Telefon: 06/27/360-175 
Budapesti iroua:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 06/60-332-522.

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é ; kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0138-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dir belföldön: 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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Ad v e n t
ELSŐ VASÁRNAPJA

__  O RSZÁG
EVANGÉLIKUS 
_ _ HETILAP

ARA: 35 FT

Ádventi várási időben ígérjük m eg  az Úrnak:
Várjuk Őt a hit szemével, 

várjuk Őt a kegyelem szavának meghallgatásával.
Várjuk Őt a jóban való kitartással.

S ha így várjuk, 
biztosan betér a mi szívünkbe. 

Jöjj hát, Uram Jézus!
Bánk József

A TARTALOMBÓL----
25  ÉV BALASSAGYARMATON

TÖRTÉNELMI LECKE -  SZÁMONKÉRÉS 
NÉLKÜL

ISKOLÁT NEVEZTEK EL 
A KÁNTORTANÍTÓRÓL

FELHÍVÁS
AKIK A BOLDOGSÁGOT KERESIK, 
DE CSAK MÁMORT TALÁLNAK...
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Közel az Úr -  térjünk Hozzá!
Közismert szavak: készülődés, várakozás, azaz 

ádvent. Adventi, karácsonyi készülődés, várakozás: 
bármennyire rendszeresen tér is vissza, megunha
tatlan, mint a szívünk dobbanása, a lélegzetvétel, a 
szeretet, vagy az élet bármilyen feltétele. Évről év
re megunhatatlan öröm járja át a (hívő) ember szí
vét, még ha mindebbe gond is vegyül, hiszen riasz
tó a kiszemelt ajándékok ára, s talán az ünnepi asz
talra is kevesebb jut. Két kérdésünk van, s arra 
adandó két rövid válasz: 1. ki van közel és 2. ho
gyan készüljünk közeli érkezésére?

1. Ki van közel? Keresztelő János szerint az, aki
nek (bűnösöket szét-) szórólapát van a kezében, és 
elolthatatlan tüzet vet a gazos embermezőre. Ma
gától az érkezőtől tudjuk meg, hogy ennél még na
gyobb hatalom is a rendelkezésére áll (mennyei se
regek), de nem mindenek feletti erejével kíván él
ni, hanem Isten szeretetével. Kiderül, hogy nem 
szétszórni jött, holott játszi könnyedséggel megte
hetné, mint szél a pelyvával, és nem gazt égetni 
jött, akinek tulajdona az összes villám, hanem jött 
az életben vereséget szenvedőkért, a bukottakért, 
olyanokért, mint a vak Bartimeus, a kétes hírű Má
ria Magdaléna, a házasságtörő asszony, a sokáig 
kapzsi Zákeus, a gyáván tagadó Péter, a materia
listán hitetlen Thmás, és még sokan mások, akik
ben felrémlik, hogy amint van, úgy rosszul van, és 
bűnbánattal szívükben kiutat keresve, Jézus színe 
előtt találják magukat, aki egy gáláns mennyei 
mozdulattal felkarolja őket, és hozzá tántorgó 
minket is. Ki van közel? Az a Jézus Krisztus, aki 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz: ugyanaz a 
megbocsátani, felkarolni, megváltani akaró Úr! 
Idén is Ő közelít hozzánk, s kitérnünk előle 
éppen olyan végzetes hiba lenne, mint nem venni 
levegőt, vagy betegségünkkel nem orvoshoz for
dulni.

2. Hogyan készüljünk közeli érkezésére? Stratégi

ánk két pontja: a) külső készülődés és b) belső ké
szülődés!

a) Ebbe szokás a legjobban belegömyedni: kará
csony előtti hajsza, gürcölés, takarítás, bevásárlás, 
ajándékok keresése, pénztárcánk tapogatása. Eb
ben a vonatkozásban is igaz a Názáreti Jézus egy 
döbbenetes kijelentése, és a hozzá alkalmazott ké
pei: a belül kimosatlan edény, a temetői sír belső 
tartalma képszerűen jelzi nekünk, hogy hiába van 
külsőleg minden rendben! Lehet valakinek sok 
pénze, vehet drága, lekötelezőnek szánt ajándéko
kat, de a külső még csak ahhoz járul hozzá, hogy 
végzetesen kificamítsuk az ünnep eredeti értelmét, 
és meggyőződés nélkül hajtogassunk olyan fráziso
kat, mint „a szeretet ünnepe”, hogy „most legyen 
béke” stb. M ert a karácsony nem a szeretet ünnepe, 
hanem Isten inkamálódott (megtestesült) szereteté- 
nek ünnepe, s nem a béke, hanem Isten békeköté
sének ünnepe. Ahol ez nem világos, ott még nagyon 
messze vannak a lényegtől, ott csupán a külső 
van/lehet meg, de a belső, az igazi tartalom úgy hi
ányzik, mint a kiszáradt kút vize, a defektes kerék 
levegője. Következmény: kiszáradás, kiüresedés, 
meggyőződés nélküli, tartalmatlan frázisok emle
getése. Nem lepődünk meg az egyre erősödő kará
csonyi neurózison (idegességen).

b) Belső, lelki készülődés: a címünk adja a prog
ramot! Térjünk, járuljunk elébe, menjünk Hozzá: 
ahol Ő megszólal -  igében, igehirdetésben! Ahol 
jelet ad -  a szentségekben! S mindezt értünk és ér
dekünkben. Életünk belső tartalmát akarja minő
ségivé tenni. Végzetesen kár, ha mindenhova fut- 
kározunk, csak éppen az igazi, élhető, békés élet 
egyetlen szent forrásához nem térünk meg, s so
pánkodva panaszkodunk kiüresedett, megunt, fá
rasztó életünk miatt. Ádventi lelki készülődés tar
talma: térjünk meg Jézus Krisztushoz.

Ribár János

A százéves ceglédi templom ünnepe
A  millennéium évében (1896) épült ceglédi evangélikus templom építésé

nek 100 éves jubileumát a millecentenárium évében (1996) ünnepelte meg 
a gyülekezet. Akkor október 31-én, a reformáció ünnepén szentelte fel S á r 
k á n y  S á m u e l  püspök a templomot, most pár nappal később, a követ
kező vasárnapon, november 3-án ünnepelt a gyülekezet. D . d r. H a r 
m a t i  B é l a  püspök látogatta meg az ünneplő gyülekezetei és szolgált ige
hirdetéssel az istentiszteleten. A  liturgiában segített V é g h e l y i  A n t a l  he
lyilelkész és B r eb  o v  s z k y  G y u l a  ny. lelkész.

A z igehirdetés alapigéje a vasár
nap perikópája volt: Mk 11,24-26 
versei. Ez az ige Isten színe elé ál
lít, és ugyanezt teszi ez a templom 
is. Imádságra hív az előtte való 
megállás, egyéneket is, de minket, 
mint gyülekezetét is. Imádkozzunk 
és higgyük, hogy meg is kapjuk, 
amit kérünk. Ma hálát adunk e 
templomért, de még sok másért is, 
többek között azért a változásért, 
melyet ajándékba adott Isten az 
egyháznak. Egy aranyborjú körül 
táncoló világban különösen fontos 
„Isten előtt” állni a keresztyének
nek (coram Deo!) Kincset kap
tunk: Jézus Krisztus személyében

beteljesedett, ami üdvösségünkre 
való! Mit tudunk e kincsből felmu
tatni? Elvisszük- e innen, amit ka
punk? Megbocsátást kapunk. Ezt 
felmutathatjuk az emberek előtt. 
De mit viszünk közéjük? Megbo
csátást?

Ennek a gyülekezetnek „jó hí
re” van az egyházban. Itt született 
Raffay Sándor, a későbbi püspök és 
itt volt lelkész Ordass Lajos, aki 
szintén püspöki szolgálatba került, 
de megemlékezhetünk Jávor Pál 
lelkész hűséges munkájáról is. Az 
ő szolgálatuk emléke kell, hogy le
gyen a testvérek egymás közötti 
megértése és szeretete. Fogjon 
össze a ceglédi három templom 
népe, találjuk meg egymást, legyen 
ökumenikus közösség!

A ceglédi gyülekezetről és a 
templom építéséről a közelmúlt
ban, reformációi számunkban (ok
tóber 27.-43. szám) adtunk hírt 
avatott személy tollából, Reznák 
Erzsébet múzeumi vezető írásával. 
Az úrvacsorái istentisztelet után 
tartott közgyűlésen ugyancsak ő 
adott ismertetést, emlékezett az 
építőkre. Néhány újabb adatot is
merjünk meg ebből: Megemléke
zett Sztehlo Ottó budapesti épí
tészről, aki mint egyházának hű 
tagja, ezer szállal kötődött az 
egesz egyházához. A Sztehlo csa
lád ma élő tagjai is részt vettek az 
istentiszteleten.

Szólt Török József 
ceglédi lelkészről, 
aki a templom épí
tő lelkésze volt. 0  
volt az építés kez
deményezője és ki
tartóan végigvitte 
munkáját az építés 
14 hónapja alatt. 
Mert az 1895. au
gusztus 19-i alap
kőletételtől ennyi 
telt el csupán az 
1896. október 3jL-i 
felszentelésig. É r
dekes adatot muta
tott meg ebből a 
korból, amikor

idézte, hogy a „négy József”-kor- 
szaka volt. A történelmi négy fele
kezet élén (katolikus, református, 
evangélikus és a zsidó felekezet) 
József keresztnevű lelki vezető ál
lott. A  felekezeti békét „semmi 
nem háborgatta azokban az évek
ben Cegléden”.

Megemlékezett az építkezés 
„ünnepélyes pillanatairól”, mint a 
már említett alapkőletételről, a to
rony csillagának feltételéről, mely 
nem mindennapi látványt nyújtott 
a város népének. Még egy érdekes 
feljegyzés: „a bámészkodók közé 
cukrot, kiflit szórtak” a toronyból. 
Végül az egész várost megmozgat
ta a Sopronban, a Seltenhoffer 
cégnél öntetett két harang megér
kezése. A Vermes Mihály és család
ja által adományozott harangokat 
„hatökrös, virágokkal díszített sze
kér hozta be a vasútállomásról”.

A  közgyűlésen köszöntötte a ju
biláló gyülekezetét az egyházme
gye nevében -  a szolgálati elfog
laltság miatt távol lévő esperes he
lyett is -  dr. Smidéliusz László egy
házmegyei felügyelő. A hálaadás 
mellett a reménységre irányította 
az ünneplők figyelmét. Lizik Zol
tán református lelkész a szeretet- 
ben szolgáló ökumenikus közös
ségről szólt, Kiszel Mihály katoli
kus plébános pedig a jubiláló 
templomban az „élő kövekből 
épült templomot” üdvözölte. Bre- 
bovszky Gyula ny. lelkész a tápió- 
szentmártoniak köszöntését adta 
át, akiknek Raffay Sándor egy ide
ig lelkészük volt. Szabó László és 
Münnich Béla a nemrég társgyüle
kezetté alakult Szolnok nevében 
köszönetét mondott a közösségért. 
Bárdossy Tamás a szomszéd irsai 
gyülekezet nevében szólt.

E megemlékezés befejezéseként 
álljon itt Török József, egykori lel
kész 100 évvel ezelőtt elhangzott 
néhány mondata, a „felsőbb vidék
ről ideszállingózott” utódok nevé
ben: „Jöttünk, de nem megyünk és 
éppen ezért nem vagyunk jöttmen- 
tek. Különbség köztünk és a város 
lakói között csak az, hogy mi tán ké
sőbb, azok előbb települtek ide. De 
ha később települtünk is, éppen 
annyi jogunk van e földhöz, mint 
báriá másnak, hiszen hazánk földje 
ez... Hiszen a hazát szeretni nem le
het kiváltsága senkinek, azért olyan 
szent erény a hazaszeretet, mert az 
közös kincse minden becsületes em
bernek!”

Tóth-Szöllős Mihály

N ÉM ET EVANGÉLIKUS ZSINAT -  LÜNEBURG 1996

Hűség evangélikus egyházunkhoz 
-  ökumenikus elkötelezettséggel

PUSZTA SÁNDOR:

Bennünk fénylő csillag
sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni

gyáva lett bennünk az öröm 
ahogy boldogok akartunk lenni

induljunk szívünk dzsungelében 
az embert megkeresni

a jóságot még ma 
el kéne kezdeni

óh bennünk fénylő csillag 
merj már megszületni

A Lutheránus Világszövetség 
európai tagegyházai 

püspökeinek és vezetőinek 
budapesti konferenciája 

1996. december 11-én, szerdán 
18.00 órakor

záróistentisztelettel
a Budapest-Fasor evangélikus templomban 

(1071 Budapest, Városligeti fasor 17.) 
fejeződik be.

Erre az alkalomra
minden érdeklődőt szeretettel hívunk.

AZ EURÓPAI 
EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZAK VEZETŐI 
BUDAPESTEN

R itka alkalom , hogy E u ró p a  evangélikus 
püspökei és egyházi vezetői találkoznak. 
A z előző ilyen alkalom ra Franciaország
ban, S trasbourgban kerü lt sor három  évvel 
ezelőtt. M ost az ezredforduló  elő tt, E u ró 
pa együttesen fö lvetett és m egválaszolásra 
váró kérdései a tém a: milyen egyházat sze
re tnénk  a jövő évszázadban, milyen „vízi
ónk” van az egyházról és az együttes misz- 
sziói feladatok m egbeszélése kapcsolódik 
ehhez.

Az egyesülő E u ró p a  is feladatokat je 
lent. B ár K elet és N yugat között a politikai 
választóvonalak m egszűntek, a feszültsé
gek gazdasági, geopolitikai té ren  m egm a
radtak. A  nem zetiségi kérdések  és azok 
vallásos összefüggései is benne vannak a 
program ban, valam int az 1997-re H ong
kongba tervezett L u theránus Világszövet
ségi világgyűlés előkészítése.

Isten  hozta B udapesten  az európai egy
házak vezetőit! S zeretettel köszöntjük a ta
nácskozást és arról lapunkban  m ajd beszá
m olót közlünk.

Németországban, a lutheri reformáció hazájában, 
minden évben nagy egyházi esemény a nyolc tisztán 
evangélikus tartományi egyház (Bajorország, 
Braunschweig, Észak-Elbia, Hannover, Mecklenburg, 
Schaumburg-Lippe, Szászország és Türingia) egyete
mes zsinata. Ismeretes, hogy ezek az egy református 
és kilenc másik, vegyesen evangélikus és református, 
uniált tartományi egyházzal közös Német Protestáns 
Egyházon (EKD) belül külön egyházszövetséget al
kotnak (Német Egyesült Evangélikus Egyház -  
VELKD) 1948 óta.

A Német Egyesült Evangélikus Egyház állandó zsi
nata ez idén, a reformáció ünnepe előtt egy héttel, az 
északnémet Lüneburg városában tartotta meg ülését. 
A száznál több választott zsinati tag több mint 11 mil-

Lüneburg városképe -  jobbról a Szt. János-katedrális 
(XIV. sz.) magas tornya

lió evangélikus gyülekezeti tagot képviselt az ötnapos 
tanácskozáson. (Az evangélikusok száma egyébként a 
többi protestáns tartományi egyházzal együtt megha
ladja a 23 milliót a mai Németországban.)

A zsinat színhelye

Az őszi napfény mindvégig bearanyozta a híres, 
történelmi Hanza-város ormos házsorait és templo
mait, köztük a Szt. János-katedrális kimagasló, 106 
méter magas tornyát. Ebben, a XIV. századbeli temp
lomban tartották a zsinat megnyitó ünnepi istentiszte
letét és a nagyszabású ünnepi hangversenyt a zsinat 
résztvevői és vendégei számára. A z  öt világrész 22 
meghívott evangélikus egyházi képviselője és a zsinat 
vendégei részére látogatást szerveztek a híres her- 
mannsburgi vüágmissziói központba és -  emlékezte
tőül századunk véres történelmére -  Bergen-Belsen 
volt náci haláltáborának tömegsújaihoz.

A Luther-emlékév jelentősége

Bevezetőül a most lezáruló hatéves zsinati idő
szakról teijesztette be részletes jelentését dr. Horst 
Hirschler hannoveri püspök, a zsmat lelkész-elnöke. 
Szólt a német evangélikus egyház mai igehirdetési és 
teológiai kérdéseiről, a német ökumenikus helyzet
ről, a közeli IX. Evangélikus Világgyűlés föladatai
ról és a harmadik keresztyén évezred nagy kihívásai
ról. A legrészletesebben azonban az idei Luther-em
lékév rendkívüli jelentőségét méltatta: a reformátor 
még négyszáz évvel halála után is a mindenkit meg
szólító, legidőszerűbb ieehirdető és tanító ma! En
gedjük hát őt magát szólni írásaiból a mai gyüleke
zetekhez!

(Folytatás a 3 .oldalon)
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Kint lassan a sötét éjszakát felválna a hajnali szürkület. 
A horizonton feltűnnek a felkelő nap első sugarai.
Az ablakon egyre több fény szűrődik a szobámba.
Az éjszakát felváltja a nappal.
Minden nap megtörténik ez a csoda.
Uram, Te Világosságnak nevezted magad.
Fénynek, mely etfön, hogy legyőzze a sötétet.
Kérlek, ahogy az ablakon át érkező világosság 
meghódítja szobám sötét zugait, 
ahogy az ádventi koszorú gyertyái is 
hétről hétre egyre több világosságot adnak, 
úgy ragyogja be szíveinket is egyre erősebben 
a Te szereteted világossága!

M it  te s z n e k  k e z e id ?
Két kéz. Milyen 

ügyes két szerszá
munk. Mennyi min
dent lehet vele csinál
ni! Elkészítheted min
dennapi feladatodat. 
Meg tudsz mosakod
ni, fel tudsz öltözni, 
enni tudsz vele. De 
ügyes kézzel mesteri 
festményeket lehet 
festeni, hangszerek

ből csodálatos dallamokat előcsalogatni. Mindeneteket, 
amitek van, ügyes kezek készítették. A taneszközeiteket, a 
cipőtöket, ruhátokat, bicikliteket, játékaitokat, autótokat. 
Kezek építették a házatokat, építik a gyárakat, utakat, hida
kat, sütik a kenyerünket, szolgálnak ki az üzletekben. Mások 
hasznos keze nélkül élni sem tudnánk. Vannak kezek, akik
nek különösen is sokat köszönhettek. Ilyen édesanyátok ke
ze. Az ő keze hordozott, ölelt, mosdatott,, ápolt, védett, ami
kor még teljesen tehetetlenek voltatok. Édesapátok két ke
zével munkálkodik, hogy meglegyen, amire szükségetek van. 
Egy festő lefestette édesanyja kezét, és ott függött szobája 
falán. Nem volt szép, agyondolgozott, rücskös kéz volt, de 
neki drága, mert azt mondta, egyedül nevelt, és én mindent 
az ő két kezének köszönhetek. Vannak hasznos kezek, ame
lyek sokat tesznek másokért, az életüket is megmentik. A 
mentők, tűzoltók, ápolók, orvosok kezei naponként mentik
meg emberek életét.

Kezetekkel ti is sok hasznos dolgot művelhettek. Elkészít
hetitek feladataitokat, segíthettek szüléiteknek, de bajban 
levő embereknek, osztálytársatoknak is, készíthettek megle
petést, ajándékot másoknak. Vannak más kezek is. Lusta ke
zek. Nem végzik el feladataikat, nem segítenek szüleiknek, 
nem szeretnek dolgozni. Haszontalan kezek, mintha nem is 
volnának. Mások keze munkájából akarnak élni. Vannak ár
tó kezek is. Arra használják, hogy verekedjenek, ártsanak a 
másiknak. Egy kisleány testvére haldoklott. Simogatta a ke
zét, és ezt mondta: „Ezek a kezek sohasem bántottak engem. ” 
El lehet-e mondani ezt a te kezeidről is?

Vannak romboló, ártó kezek is. Milyen csúf és elszomorí
tó látvány, összefirkált falak, szétdobált szemetek, késsel 
összevagdalt ülések járműveken, összetört telefonfülkék az 
utcán. Pusztító kezek műve. Vannak tolvaj kezek. Naponta 
fosztanak ki házakat, lopnak el autókat, tesznek szegénnyé 
másokat.

Vannak gyilkos kezek is. Ilyen volt Káin keze is, aki képes 
volt saját testvérét is megölni. De Isten felelősségre vonta, 
megkérdezte, „mit tettél?” Egyszer téged is meg fog kérdez
ni, mit tettél kezeiddel?

Leghasznosabb kezek az imádkozó kezek. Egy asszony 
mondta el, egymás után vesztette el férjét és egyik gyerme
két. Amikor másik gyermeke súlyos beteg volt, szeretett vol
na imádkozni, de nem tudott. Azt mondta neki valaki, én 
imádkozom veled és érte. És akkor ő meglátta, hogy van va
lami plusszá ennek az asszonynak. Amit az ő keze nem tu
dott megtenni, azt megtette Isten egy imádkozó kéz kérésé
re, segített gyermekén. Az imádkozó kéz pluszt jelent, mert 
ahol mi tehetetlenek vagyunk, semmit sem tehetünk, Isten 
keze oda is elér, és ott is segíthet. Áldott kezek az imádkozó 
kezek.

Nagy Dona

„A z e ls ő  M ik u l á s ”
A harmadik század vége felé élt 

a kis-ázsiai Myra városában (ma 
Törökország) egy Nikolaosz nevű 
férfi, aki püspök nagybátyja példá
ját követve, maga is keresztyén, s 
idővel püspök lett.

Történt egyszer, hogy egy elsze
gényedett ember sehogy sem tudta 
adósságait kifizetni. Elköltötte há
rom lánya hozományát, s a napi 
betevő falatot sem tudta nekik biz
tosítani. Elhatározta hát, hogy lá
nyait áruba bocsátva, próbál menekülni a nyomorból. 
Amikor Nikolaosz, azaz ahogy magyarul mondják 
Miklós, ezt meghallotta, megfogadta, hogy segít. Egy 
éjszaka titokban a szegény ember házához lopózott, 
és a nyitott ablakon egy erszény aranyat dobott be a 
szobába a legidősebb testvér számára. Ezt még két
szer megismételte, hogy a másik két lány hozománya 
is összegyűljön. Az apa szerette volna tudni, ki a titok
zatos jótevő. A harmadik éjszaka megleste Miklóst, 
majd mindenkinek elhíresztelte a történteket.
„ Miklós püspök később is segített, akin csak tudott. 
Ő maga szegényen, szűkölködve élt, de másokkal 
mindig bőkezű volt. Különösen a gyermekeket szeret
te, s úton-útfélen megajándékozta őket. Rá emléke
zünk december 6-án.

K é sz ítsü n k  á d v e n ti c s illa g o t!
Hozzávalók: 4 db, kb. 8 cm 

hosszú, gömbölyű szalmaszál, 8 db 
keskenyebb, hosszú, 8 db közepes és 
8 db rövid vasalt szalmaszál, 1 db 
parafa dugó, ragasztó, olló, gom
bostű.

A  csillagvirághoz a gömbölyű 
szalmaszálakat csillag alakzatban 
helyezzük el. Közepüket könnyed 

nyomással lapítsuk le és tűzzük fe l egy parafa dugóra. 
Ezután válasszunk ki 24 db (hosszú, közepes, rövid) 
előzőleg beáztatott szalmaszálat, és még nedvesen vasal
ju k  ki őket. A  rövid szálak mindkét végét kenjük be ra
gasztóval. Egyik végüket a csillagformán elhelyezett szá
lak egyik hengeres végébe illesszük, a másikat a szom
szédos szálba dugjuk bele. Középen finoman törjük meg 
valamennyit. Tegyük ezt előszóra rövid, majd a közepes, 
végül a hosszú szalmaszálakkal. A z így készült csillagot 
cérnára erősítve akasszuk az ablakba.

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

F I A T A L O K  N A K

Mit mondanak az üveggolyók?
-  Ádventi beköszöntő -

Mi, keresztyének évente kétszer 
kívánhatunk egymásnak Istentől 
megáldott, boldog újévet: az egy
házi és a naptári újév beköszönte- 
kor. Az egyházi év az első ádventi 
vasárnappal kezdődik, amivel egy 
gyönyörű időszak köszönt be: a vá
rakozás, a fölkészülés ideje, amely 
az inkamáció, a Krisztus Jézus 
testté léteiének az ünnepéhez ve
zet bennünket.

Ádvent azt jelenti: eljövetel. És 
azt szimbolizálja: meghívót kap
tunk mindannyian a Krisztus Jé
zustól, amellyel a vele való találko
zásra hív bennünket, és elérkezett 
az az idő, amikor el kell kezde
nünk készülődni a találkozásra, 
amikor mindannyian együtt lehe
tünk, együtt örülhetünk annak az 
ajándéknak, amit Ő készített szá
munkra. Persze, mindennap meg
tehetjük ezt és meg is tesszük, de 
szükségünk van arra is, hogy éle
tünknek egy-egy különleges pilla
nata, amelyet ünnepnek nevezünk,

csak erről a találkozásról szóljon.
„TUdnom kell, mikor érkezel, 

mert csak akkor tudom pont akkor
ra díszbe öltöztetni a szívemet" — 
mondja a róka a Kishercegnek. Ha 
várunk valakit, aki nagyon kedves 
nekünk, díszbe, örömbe öltöztet
jük a szívünket. Eszünkbe jut, mi
ért olyan fontos nekünk az a talál
kozás, mit jelent a vele való együtt- 
lét.

Jézus a világon élő összes em
berhez ellátogat, hogy örömöt vi
gyen, hogy reménységet vigyen 
mindenhova, ahol kilátástalannak 
látják az életet, ahol nem tudnak 
fölülkerekedni az erőtlenségen. 
De nem mindenki váija őt. És aki 
várja, az sem biztos, hogy észreve
szi, amikor odalép hozzá. Mert Jé
zus sokszor váratlanul, épp abban 
a pillanatban toppan be, amikor 
nem figyelünk, vagy úgy közeledik 
hozzánk, hogy nem ismerjük föl. 
Mert -  valljuk be - : eszünkbe sem 
jut, hogy az, aki a Fény, a Világos

ság, a hajnal szépségeivel érkez
het, vagy hogy értéktelen üveg
gyöngyök is hírt adhatnak közeled- 
téről. Mert minden, ami ezen a vi
lágon van, valamilyen módon Róla 
beszél. Figyeljük csak meg, milyen 
örömmel csodálja a kisgyermek 
ezeket a kis értéktelen üveggolyó
kat] Mert ő érti, miről beszélnek...

Ádvent van, kezdjük el díszbe 
öltöztetni a szívünket! A várako
zás, a fölkészülés ideje erre való. S 
talán mindenkinek van annyi kis 
ideje, hogy eígondolkozzon: szá
mára mit jelent a várakozás, ő mi
re vár, hogyan vár és tud-e 
még/már várni...

„Várom az Urat, várja a lelkem, 
és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint az őrök a reggelt, 
mint az őrök a reggelt. ”

Zsolt 130,5-6

Sánta Anikó

Aki újra tud v á rn i...
Két éve, hogy új élettársa lett. 

Már az első pillanatban gyűlölte, 
ahogyan ember csak gyűlölni tud. 
Hidegen csillogott és ugyanolyan 
tehetetlen volt, mint ő, de egymás 
nélkül még tehetetlenebbek, és ez 
az egymásrautaltság volt az egész
ben a legelviselhetetlenebb. A nyo
morék és a tolószék szánalmas há
zassága! És sajnos érezte is azt, 
amit az emberek szeméből minden
nap kiolvashatott: neki a tolószéke 
az egyetlen, akihez még valamilyen 
kapcsolat fűzheti. De ő soha, egyet
len pillanatban sem tudott belenyu
godni ebbe. Érzéseit a lázadás 
gyűrte le. Semmi mást nem akart, 
csak megszabadulni a tehetetlen
ségtől. Egyre keserűbben, egyre 
kétségbeesettebben akarta a cso
dát. Minden percét, minden pilla
natát a várakozás töltötte meg. Egy 
idő után azonban minden pillanata 
a csalódásé, a végtelen keserűségé 
lett. Minden következő szempillan
tásban búcsút kellett vennie az elő
ző csodát remélő bizakodásától. 
Két éve már csak a küzdelem élteti, 
amivel állapotát akarja legyőzni, és 
amivel a körülötte lévőket akarja 
megalázni és nyomorékká tenni -  
lelkileg legalább.

Őszinte pillanataiban bevallotta 
magának, hogy teste tehetetlensé
génél nagyobb a lelki-érzelmi rok
kantsága. De ezt a gondolatot 
mindig sikerült elhessegetnie ma
gától és minden energiáját a vára
kozásba ölte. Hogy reménytelen 
az egész, tudta, de nem akart tudo
mást venni róla.

Az egyik éjjelen rémisztő álmai 
voltak. De fölébredvén, arra kel
lett ráébrednie, hogy a szörnyű ál
moknál csak a valóság iszonyato
sabb. Dermedten meredt a szoba 
ablakára, mely vak volt és sötét. 
Nem tudta, hány óra van, csak bé- 
nultan meredt az ablakra és meg
szállottan leste, mikor választja el 
a pirkadat a világosságot és a sö
tétséget. Múlt az idő -  nem tudta, 
gyorsan-e vagy lassan, de a fény 
nem közeledett. Leikébe belenyil- 
lalt a rémület: nem lesz már vilá
gosság, hiába nézi a sötétséget, az 
csak sötétség marad, soha nem de
reng már föl a hajnal... Érezte:

pupillái olyan tágra nyíltak, hogy 
már szinte fájt, de a mély és sűrű 
sötétségen kívül semmi sem érke
zett el a szeméhez és a szívéhez.

Azután, amikor már végképp el
veszítette az idő- és térérzékét, és 
a kétségbeesés végképp eluralko
dott rajta, alig észrevehetően fa
kulni kezdett az ég. Gyönyörű haj
nal volt. A  mélykék felhőket piros
ra festette az előbújó nap...

Azóta hajnaltól hajnalig él. Nem 
bújtatja szavakba az érzéseit, és 
azt sem mondja el senkinek, mi
lyen titkot súg fülébe a fény, de 
minden éjjele a pirkadat boldog 
várásával telik. -  s a -

Hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy legfiatalabb résztvevőként első al
kalommal lehettem ott az Ökumenikus Evangélizációi Munkaközösség 
BÉTEL-ben tartott munkakonferenciáján.

Bételben, nevéhez méltóan érzékeltük ISTEN jelenlétét, hála a szer
vezőknek és Varga Gábor gondnokéknak!

Együttlétünket meleg, baráti-testvéri légkör; nyitottság és őszinteség 
jellemezte. Reformátusok, metodisták, baptisták és evangélikusok mel
lett a társaság színfoltja egy katolikus plébános testvérünk volt.

Előadásokat hallottunk a katolikus Gál Pétertől, a reformátusok közül 
dr. Anne-Marie Kooltól, dr. Szűcs Ferenctől, dr. Fekete Károlytól, a baptista 
Kiss Emiltől, az evangélikus dr. Fabiny Tibortól, Pintér Károlytól, Csepregi 
Andrástól, a metodista D. Hecker Frigyestől és Szuhánszky Gábortól.

A Munkaközösség hívta hazánkba Kamatoson testvérünket, aki lelkész- 
evangélizációt végzett. A mostanihoz hasonló konferenciákon foglalkoz
nak az evangélizáció lelki és gyakorlati kérdéseivel. Emellett havonta 
imakörlevelet küldenek szét 150 címre, melyet most Csepregi Béla ír.

Szívesen vesznek minden jelzést és jelentkezést, amelyik személyes 
sorsunkról vagy szolgálatunkról tájékoztat, hogy konkrétan is imádkoz
hassunk egymásért. Metodista testvéreink vállalták a postázást, ezért 
minden érdeklődő levelet a következő címre küldjünk:

ÖKUMENIKUS EVANGÉLIZÁCIÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 
1068 Budapest, Felső erdősor 5. Tel.: 122-4723.

Magassy Zoltán

„ G ondolatok költője ”
Reményik Sándor emlékezete a Magyar Televízió adásában

M iként segítheti a látvány a hangot, a hang a gondo
latot, a mondanivalót? Ezzel a feladattal találko

zik a televízió, amikor nem a költők, csupán néhány 
költeményük bemutatására vállalkozik. Ezt a szép, bár 
nem könnyű feladatot, N a g y  L á s z l ó  -  a tévé Vallá
si Stúdiójának egyik szerkesztője, evangélikus lelkész -  
eredményesen oldotta meg amikor jó l kiválasztott elő
adók -  közöttük Reményik egyik legrégibb, avatott tol- 
m ácsolójával:Jancsó A d r i e n n e l  -  a martonvásári 
kastély parkjában zöldellő fá k  és bokrok között sétáltat
va mondatott el néhány Reményik-verset. Két költőtár
sát, A p r  ily  t és B a b i t s o t  is segítségül hívta. Ők szol
gáltak összekötő szöveggel. A  versmondók hangát nem 
elnyomni, csak színezni igyekezett, amikor közben erdé
lyi tájak jelentek meg párás ködben a képernyőn.

Kissé meghökkentem ettől a megoldástól; hiszen én 
Reményik-verset előadni először templomban hallot
tam, oltár előtt, Kolozsvárt, 1936-ban, magától a költő
től. Később Radnaborbereken találkoztam Remé- 
nyikkel. Nem templomban, hanem a „ködkoronás, rej
telmes nagyúr”-nak, az Ünőkőnek tövében, „vadvizek 
zúgása” mellett. Személyesen nem volt közöttünk. Ver
sei, gondolatai azonban elkísérték a kis turistacsapatot. 
1921-ben Borbereken született verseit olvasta fel valaki, 
nem előadóművész, hanem történetesen a költő jóbarát
ja és lelkipásztora -  Já r  ő s i A n d o r .  Miközben hall
gattam a verseket, úgy éreztem, valahogy hatalmas 
templommá válik a fenyvesekkel borított gyönyörű erdé
lyi táj, mert Reményikkel találkoztam, s a z  ő  k ö l t é 
s z e t e ,  s ő t  ő m a g a  „ki s  t e m p l o m  a n a g y  
d ó m b a n

M ost a t e l e v í z i ó  k é p e r n y ő j e  m e l l e t t ,  m i
közben előadóművészek hangján fényesedtek meg a köl
tő  gondolatai, ismét találkoztam vele. E  találkozásnak 
csak hátteréül szolgált, amikor rövid pillanatra felvillant 
a költő ismerős arcképe, kolozsvári szülőháza az emlék
táblával, sírja a házsongárdi temetőben, Kolozsvár táv
lati látképe. Reményikkel találkozni, őt magát észreven

ni különös élmény. Titkára egy verssora utal: „ A ki e n 
gem  lá t ,  b e n n e m  m a g á t  l á t j a . ”

Sorban szólaltak meg a versek. Ismertek, m int a z ,A t
lantisz harangoz” -  „Miért hallgatott el Végvári?” -  „Ke
gyelem ” és kevésbé ismertek. Közben Babits is megszólal 
és ezt mondja róla: „V erse m i n t  a h a l k  és  
i g én y t e le n  hang ,  s e m m i  m á s s a l  n e m  a k a r  
h a tn i ,  m i n t  c s a k  a v v a l ,  a m i t  m o n d .  I g a 
zá b a n  a v v a l  se a k a r  h a t n i . ” A z egykori erdélyi 
püspök, a teológus, szépíró és esztéta M a k k a i  S á n 
dor  tömören így jellemezte: „ g o n d o l a t o k  k ö l t ő 
j e ”.

Makkait, noha neve nem szerepelt az adásban, nem
csak azért idézem, mert gimnáziumi osztálytársa volt 
Reményiknek, s mindvégig hű barátja, hanem azért is, 
mert most került elő -fin n  fordításban! -  egy 1942-ben 
tartott előadása. A  kolozsvári egyetemen Reményikkel 
foglalkozó előadását egy finn geológus professzor, W. 
A . H e i s k a n e n  is hallotta. Előadásának szövegét 
magával vitte Helsinkibe, s ott finn nyelvre lefordítva, 
közzétette a „Suomalainen Suom i” című finn hetilap
ban. Mindezt bővebben a Helsinkiben élő, szintén geo
lógus és erdélyi B e n e d e k n é  S z ő k e  A m á l i a  nem  
régen megjelent művében olvashatjuk. A  könyv címe: 
„Erdély  és F e n n o s k a n d i a :  1 5 7 6 - 1 9 4 5 ”.

Mokkáinak eddig nyomtatásban csak finn nyelven 
megjelent, 14 lap terjedelmű előadását azért tartja 
Benedekné figyelemre érdemesnek, mert „Reményik 
Sándor költői mivoltát a hivatástudat, az állásfoglalás, 
valamint a prófétaság szemszögéből nézve értékeli, mert 
szerinte ez a három vonás jellemzi az igazi költőket. 
Reményikben mind a három alapvonás jelen van. ” Már 
e® évvel előbb, a Protestáns Szemle 1941, decemberi 
számában is rámutat Makkai Reményik jelentőségére a

magyar irodalomban. Még önkritikájával szemben is 
megvédi a költőt, aki „Pacsirta” című versében forma
művészetét csupán „a g o n d o l a t o k  z e n é t i e n  
m u z s i k á j á n a k ” tekinti. Ez inkább külsőlegesen igaz 
-  írja Makkai. „Belső formája, szerkezete, szemléletének 
sajátosságai kiválóak és tiszta művészet, méltók az épí
tész fiához.” „Nagy k ö l t ő ,  n a g y  e m b e r . ”

Járosi Andor a maga sajátos módján nem győzte is
mételgetni, valahányszor Reményikről beszélgetett tanít
ványaival: „Fiúcskák, Sándorka nagy költő!” Szükséges
nek látta ezt sokszor hangoztatni, mert úgy találta: 
R e m é n y i k  n e m  k a p t a  m e g  a m a g y a r  i r o 
d a l o m b a n  ap ő t  m e g i l l e t ő  h e l y e t .  í g y  va n  
ez  m i n d m á i g .  1985-benaKlanicza y  T i b o r  ál
tal szerkesztett ,A  magyar irodalom története" második 
javított kiadása meg se említi Reményik nevét. A  külön
ben kitűnő „Lyukas óra” tévéadás keretében, éppen eb
ben az évben, lekicsinylőén „feminin” költészetnek m i
nősítette valaki Reményik költészetét.

Miért nagy költő Reményik Sándor? M akkai így vála
szol: „ Tartalmilag Reményik mindig a gondolatok költő
je  maradt. A  pacsirtát csodálva, bevallja, hogy »a má
morába szinte belehaló« dalolásra nem született. Mély 
és lángoló érzései a gondolatok kristályaivá keményedve 
jelennek meg előttünk. Ez igaz, de az is igaz, hogy ezek 
a gondolatok kristályok -  gyémántok. Szikráznak, tün
dökölnek, éleiken a szellem hatalma sugárzik s állják az 
idő ütéseit. Nem váltják ki a lírai közvetlenség erejével 
érzéseinket, de ébresztik, irányítják, tisztítják és állandó
sítják azokat. ”

S z í v e s e n  h a l l o t t a m  v o l n a  n é h á n y  m o n 
d a t o t  T ú r ó c z y  Z o l t á n  t e m e t é s i  i g e h i r d e 
t é s é b ő l .  Hiszen október 24. közelében, Reményik ha
lála 55. évfordulóján szólaltak meg a Vallási Stúdió

adása keretében Reményik versei. Mivel halottak napjá
nak közelében jártunk, néhány bronzszínű, hulló őszi le
vél megjelenésére is számítottam. Lehet, csupán csak 
azért, mert egyik kötetét így dedikálta: „Fog ad j  be  
úgy,  a h o g y  v a g y o k ,  É n  ő s z ö m ,  b é k e s s é 
g e m ,  J é z u s o m . "

Mindenképpen köszönjük Nagy Lászlónak, mint 
szerkesztőnek és a Magyar Televíziónak, hogy egy fél 
órára szóhoz juttatta Erdély és az egész magyar iroda
lom érdemtelenül feledett nagy költőjét.

Benczúr László

A  h á z s o n g á r d i  te m e tő b e n
Reményik Sándor halálára

A szenvedések tövis-szegte útját
Száz és száz sebből vérezve többé ne járd,
S ki annyi szívnek vigaszt tudtál adni,
Most teneked is vigaszt nyújt a Házsongárd.

Hervadó táj és elhervadt szív fö lö tt,
Az őszi szél bús nótát dudorászva járt,
Az útra könnyek és levelek hulltak, 
Gyászvirágokkal virágzott a Házsongárd.

Nagy némaság lön. De egy ország sírta 
Beszédes ajkad, amelyre a csönd tett zárt,
A kín feltépett sebet, szívet, rögöt,
S keblére ölelt testvéred, a Házsongárd.

Igéid reményt adtak, most éltet,
Fénybe öltözve rád már a dicsőség várt,
Egy dalnokkal lett szegényebb a nemzet, 
Százszor, ezerszer gazdagabb a Házsongárd.

* T raeger E rn ő
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Ökumenikus közeledés Németországban

A másik, nagy figyelmet keltő téma dr. Hans- 
Christian Knuth schleswigi püspök, a „Catholica” té
makör állandó referense, jelentése volt a két nagy né
met egyház viszonyáról. Kiemelte, hogy ez idén első 
ízben ünnepelte együtt Eislebenben, Luther városá
ban, a római katolikus és az evangélikus egyház veze
tő-püspöke a Luther-évfordulót. Magdeburg és Er- 
furt római katolikus püspökei Szászország és 
Türingia evangélikus püspökeivel közösen méltatták 
a reformátort mint „az Evangélium tanúját, a hit taní
tómesterét és a lelki megújulásra hívó igehirdetőt”. 
II. Janos Pál pápa pedig nyári látogatásakor Pader- 
bornban elismerte, hogy a középkori egyház is vétkes 
volt az egyházszakadásban, és méltatta Luther refor- 
mátori szándékát, a „reformáció egyházairól” szólva 
az addigi „egyházi közösségek” megjelölés helyett.

Az evangélikus hitvallás-hűség elválaszthatatlan 
ökumenikus elkötelezettségünktől

A zsinati ülés „csúcspontja” azonban dr. Gottfried 
Brakemeier brazil teológiai professzor, a Lutheránus 
Világszövetség jelenlegi elnöke, nagy visszhangot kel
tő előadása volt a zsinat főtémájáról: „Evangélikus 
hitvallás -  ökumenikus elkötelezettséggel”. Meggyő
ző és sokoldalú történelmi és teológiai érvekkel bizo
nyította: Luther és a németországi reformáció leg
főbb törekvése volt a középkori egyház visszatérítése 
a keresztyénség jézusi -  bibliai alapjaihoz, ugyanak
kor azonban az egész egyház egységének a megőrzé
se is (lásd az Ágostai Hitvallás első részének befejező 
szakaszát). Ezért a reformáció mai egyházainak is elöl 
kell járniuk a világkeresztyénség látható egységének egy

re erőteljesebb kiala
kításában! A z öku
menikus világmoz
galom ma már min
den egyházban haté
konyan jelen van és 
együtt vallja: a világ 
egyházaiban sokkal 
több és fontosabb 
az, ami Krisztusban 
összeköt, mint az, 
ami még az egyhá
zak tanításában, 
szervezetében és li
turgiájában elvá
laszt minket egy
mástól. Amire tö
rekszünk, az a lé
nyegben való egység 
és egymás kölcsö
nös, Krisztus egyhá

zaként való elismerése a „kiengesztelődött sokszínűség
ben . Közben pedig -  testvéri, további párbeszédben 
-  tovább kell küzdenünk együtt az egységre jutásért a 
minket még elválasztó teológiai, szervezeti, liturgikus 
és gyakorlati kérdésekben. Egyik biztató eredmény 
ezen a hosszú és fáradságos úton, hogy a Lutheránus 
Világszövetség és a Vatikán 25 évi teológiai dialógus 
után végre lényeges megegyezésre jutott a megigazu- 
lás centrális bibliai tanítása kérdésében, és egyúttal 
visszavonni készülnek egymást elítélő, múltbeli törté
nelmi döntéseiket, még az évszázad vége előtt.
. A zsinat befejezése előtt -  szinte teljes egyhangú

sággal -  újra Hirschler püspököt választották meg a 
Német Evangélikus Egyház lelkészi elnökéül.

D. dr. Nagy Gyula

Lüneburg — a Szt. Janos-katedrális 
híres szárnyasoltára

Evangélikus Élet 199 t -  oécember V .

25 év Balassagyarmaton
1951-ben, ami

kor néhány évvel a 
szerzetesi közössé
gek, egyesületek 
feloszlatása után a 
pártállam önkénye, 
a diakonissza egye
sületeket is felosz
latta, néhány 
diakonisszatestvér 
dönthetett amel
lett, hogy egyházi 
szolgálatban ma
rad. Persze csak 
irodai, kántori vagy 
s z e r e t e t o t t h o n i  
szolgálat jöhetett 
szóba. Túrmezei-Er
zsébet testvér az egy
házi szolgálat mel
lett döntött és Ba
lassagyarmatra került, ahová október 31-én édesany
ját is magával vitte. (Már a következő évben elköltö
zött az édesanya az örök otthonba, és azóta „A niklai 
leány” ott pihen a balassagyarmati temetőben.)

Erzsébet testvér eleinte csak irodai munkát végez
hetett, de hamarosan részt vett a gyermek- és ifjúsági 
munkában, család- és kórházlátogatásban és az ige
hirdetői szolgálatban is. Mint az evangélikus szeretet- 
ház lakója, tartotta ott is az áhítatokat, segített az ott
hon vezetőjének.

„ Túrmezei Erzsébet példaértékű emberi-erkölcsi ma
gatartásával, költői, műfordítói munkásságával, szociá
lis érzékenységével -  az itt eltöltött 25 év alatt és azt kö
vetően is -jelentősen hozzájárult Balassagyarmat erköl
csi, szellemi arculatának formálásához” -  olvasható a 
„díszpolgári cím” adományozásáról szóló oklevélen, 
amelyet az október 23-i emlékünnepély keretében Ju
hász Péter polgármester nyújtott át az 1990-ben újra

megalakult Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 
főnökasszonyának.

Ez a személyre szóló társadalmi kitüntetés tágabb 
értelemben elismerése, „rehabilitációja” annak az ön
feláldozó, szolgáló életformának, amelyet a diako
nissza hivatás képvisel.

Az ünnepi alkalmon a Mikszáth Kálmán Művelő
dési Központ zsúfolásig megtelt termében, ahol az if
júság megható pantomimjátékában átéltük 1956 ese
ményeit -  ott voltak a régi barátok, az egyházak veze
tői, tagjai és a diakonisszák közösségének képviselői 
is.

Túrmezei Erzsébet testvér három Balassagyarma
ton született versének felolvasásával köszönte meg ki
tüntetését.

Egyik Madách balassagyarmati szobrának égre mu
tató ujjára utaló, 1970-ben írt verse volt:

Nem elég!
Kerülgettem a hórakásokat 
és szemem a síkos útra tapadt.
Aztán... elnéztem hópalástodat, 
magasra emelt ujjadat.

Köszönöm, hogy nem fáradtál bele, 
s nem lankadt még le fölemelt kezed! 
Millió szem meredhet lefele... 
látják, nem látják, sose kérdezed.

Köszönöm. De jaj, nem elég most mégse! 
Bár megnőne egy csodaérintésre 
az az ujjad s a végtelenbe nyúlna...

izzón-fénylőn mutatna utat nekünk, 
hogy „küzdve-küzdő” lázas nemzedékünk 
a „bízva-bízzált” végre megtanulja!

M. M.

T örténelm i lecke -  szám onkérés nélkül FELHÍVÁS

Október 22-én délben meg
szűnt a járműforgalom a Petőfi, 
majd a Széchenyi tértől a Várke
rületen át a Fő térig vezető útsza
kaszon, s helyébe egy színes, vi
dám fiatalokból álló tömeg tolult. 
Sopron város iskoláinak tervezett 
millecentenáriumi felvonulása 
mellett végül ők tartottak ki, ők 
jutottak el a megvalósításig: a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium, az 
Eötvös Józsefi Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola, 
valamint a Hunyadi János Általá
nos Iskola -  a három evangélikus 
intézmény növendékei. A szerve
ző pedagógusok eredetileg az 
1100. évfordulót kívánták emléke
zetessé tenni diákjaik számára, 
ezért a 895-1896-1996 évszámok 
mögé sorakoztatták a jelképekkel, 
jelmezekkel gazdagított csoporto
kat. De mivel a felvonulásra végül 
az 56-os forradalom évfordulója 
közvetlen közelében került sor, s 
az 1996-os év bővelkedik kerek 
évfordulókban, a menet további 
egységekkel bővült. A korszakok 
megidézéséhez az ebben jártas pá
pai huszárok jelentős segítséget 
nyújtottak.

-  Evangélikus iskolák felvonulása S opronban -

Elöl, az iskolák zászlóit és táblá
it követően, a „honfoglalók” vo
nultak, két fergeteges sámándob 
hangjától kísérve. A jelmezeket 
maguk a gyerekek készítették, ki
véve a lovon ülő „párducos Ár- 
pád”-ét.

Ezután következett a millenni
um felidézése a korabeli magya
ros viseletekkel, gyalog, lovon és 
elegáns fogatokon felvonulva. A 
menetnek ez a része már a díszru
hás fúvószenekar indulóit élvez
hette.

A  huszadik század kerek év
fordulóinak egyike, hogy 75 éve 
zajlott le a soproni népszavazás. 
Az 1921-es évszám mögött a 
hűséges város címere vonult a kí
sérő diákság tömegével. Ezután 
tűntek fel a 40 éves október 23-i 
forradalom jelképei, kissé az ak
kori tüntetéseket utánozva. Nem 
m aradhatott el az 1996-os évszám 
a fiatalság legnépesebb csapatá
val, jelezve a folytonosságot, a 
magyarság jövőjébe vetett re
ményt.

Az érdeklődő lakosságtól kö
rülvett felvonulók kétszer is meg
álltak, hogy minél többen él

vezhessék a Pannonia Med Hotel 
erkélyéről felhangzó gyönyörű 
tárogatómuzsikát. Majd a Fő tér
re megérkezve egy ünnepi műsor 
részesei lettek, amit dr. Gimesi

Szabolcs polgármester nyitott 
meg. Elismeréssel szólt a millen
niumi ünnepségek és a jelen fel
vonulás hasonlóságairól és a há
rom iskola összefogásáról. Az ün

nepi szónok D. Sze- 
bik Imre püspök a 
nemzeti identitásra 
irányította a figyel
met. A  kórus, a sza
valatok, a nagy sike
rű palotás tánc és 
minden ünnepélyes 
külsőség arról szólt: 
milyen jó is magyar
nak lenni...

Lehet, hogy ezt a 
r e n d e z v é n y t . sok 
más október végi 
ünnepi megmozdu
lás elhomályosítot
ta, ám résztvevői bi
zonyára többre fog
nak emlékezni, mint 
néhány évszámra, 
hisz nem csupán né
zői voltak 1996-ban 
a millecentenárium- 
nak.

Goór Judit 
Fotó: Csibia Szilvia

Létének jobbításáért megpróbáltatások súlya alatt küzd a magyar nép. 
A  szabadság és a demokrácia jegyében indult rendszerváltás sokak szá
mára nem hozott jólétet. Immár hosszú évek óta nehezen elviselhető ter
heket hordoznak az emberek, családok, közösségek. A kiszolgáltatottság 
különösképp sújtja a nagycsaládokat, a családalapítást anyagi biztonság 
nélkül vállaló fiatalokat, a hajléktalanokat és a rideg magányban élőket.

A  szegénység, az elesettség az egész társadalmat erkölcsi próbatétel 
elé állítja. A  magyarországi történelmi egyházak képviselői és a minisz
terelnök 1996. november 18-i találkozójukon egyetértettek abban, hogy 
az egyházak és a kormány lehetőségeikhez mérten közösen részt kíván
nak venni a szegénység és a nélkülözés enyhítésében.

Ezért elhatározták, hogy „Szeretet és Támogatás ’96” jegyében kezde
ményezik a rászorultak megsegítését. Kémek mindenkit, aki teheti, hogy 
pénzzel és minden más hasznos adománnyal segítsen az elesetteken és 
csatlakozzon a kezdeményezéshez.

Kérik a karácsony és a hanuka ünnep közeledtével a társadalmi egye
sületeket, az egyházi közösségeket, a karitatív szervezeteket, a gazdasá
gi társaságokat és mindazon szervezeteket, amelyek tenni kívánnak, 
hogy vegyenek részt a kezdeményezésben, a kiszolgáltatottak megsegíté
sében. Kérik az önkormányzatokat, a helyi közösségeket, hogy a környe
zetükben élőhajléktalanok,'Szegények és más nélkülözők megsegítéséről 
gondoskodjanak.
“ - A  felhívásban szereplő kezdeményezés gyakorlati megvalósítáS'á?á'!'á 
közeli napokban megalakul a „Szeretet és Támogatás ’96” bizottsága, 
amely tájékoztatni fogja a közvéleményt a támogatás nyújtásával kapcso
latos konkrét lehetőségekről.

Budapest, 1996. november 18.
Horn Gyula Hegedűs Lóránt

miniszterelnök püspök, a Református Egyház
Seregély István 

egri érsek,
a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnöke 
Ternyák Csaba 

püspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia titkára

Zsinatának lelkészi elnöke 
Szebik Imre

a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Északi egyházkerületének püspöke 

Zoltai Gusztáv
a Magyarországi 2 sidó Hitközségek 

Szövetségének igazgatója
Schweitzer József
országos főrabbi

NÉVADÓ Ü N N EPSÉG  PÉ TER IB EN

Isk o lá t neveztek  el a kántortanítóról
A kik  a boldogságot keresik, de csak 

m ám ort ta lálnak . . .
Nem mindenna

pi eseményre ke
rült sor a Pest me
gyei Péteri nevű 
községben október
22-én. Az 1956-os 
forradalom negy
venedik évforduló
ja alkalmából ren
dezett megemlé
kezés keretén be
lül névadó ünnep
séget tartottak:
Pittner Dénes nevét 
vette fel az általá
nos iskola. Az 
1858 és 1934 kö
zött élt Pittner Dénes a község evangélikus gyüleke
zetének kántortanítója ötvenkét esztendőn keresztül 
szolgálta egyháza és községe idősebbjeit és fiataljait 
egyaránt. Egyházunkban sem jellemző dolog, hogy Is
ten szolgájának egy ilyen szürke eminenciásáról ne
vezzenek el iskolát, az meg aztán végképp nem meg
szokott, hogy egy önkormányzati iskola vegye fel egy 
egyházi személy nevét.

A névadó ünnepségen jelen lévő Magyar Bálint mű
velődési és közoktatási miniszter hangsúlyozta, hogy 
amikor egy iskolának nevet adnak, egyúttal értéket is 
választanak a névadók. Méltón mutatja Péteri polgá
rainak belső tartását, értékválasztásának tisztaságát, 
hogy a közösség saját fiának nevét írja iskolája hom
lokzatára -  mondta a miniszter az ünnepségen, ami
kor az iskola aulájában leleplezte azt az emléktábla
együttest, amelynek része a márványba faragott Pitt
ner Dénes-portré -  dr. Foltin Brúnó, a péteri gyüleke
zet lelkészének alkotása.

„Iskolájában jósággal, egyházban hűséggel, elhunyté
ig szeretettel szolgált nemzedékeket nevelve” -  áll az em
léktáblán, s ezeket a gondolatokat hangsúlyozta 
Szenyán Pál is, a kántortanító ma is élő nevelt fia, 
amikor hálás szívvel mondott köszönetét a gyüleke
zetnek és az iskolának, t o p  ilyen emléket állítottak 
az ő kedves bácsikájának. Szenyán Pál, aki maga is 
nyugdíjas pedagógus, Arany János szavait idézte meg

ható beszédében. „Nem hal meg az, ki másokra költé 
dús élte kincsét, ámbár napja múl, s nőttön nő tiszta 
fénye, amint időben, s térben távozik.”

Ezsaiás próféta szavai, a már korábban meglévő 
emléktáblára is felkerültek. „Es bár szűkösen adott 
kenyeret, és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé 
félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanfi 
tódat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó 
szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne tér
jetek le!” E  prófétai szavakat idézve prófétainak ne
vezte dr. Foltin Brúnó lelkész, a kántortanító Pittner Dé
nes szolgálatát. A z  ő szellemi hagyatékának ápolására 
szólította fel az iskola apraját és nagyját, Isten áldását 
kérve az ott tanuló mindenkori diákokra, és az ott 
szolgálatot teljesítő pedagógusokra. ,

A színvonalas ünnepi megemlékezés végen dr. 
Szászik Károly, a község polgármestere, arról beszélt, 
hogy a jó iskola fundamentuma a jó tanító és a jo ta
nár, ezek nélkül nem volt, nincs és soha nem is lesz jó 
iskola. Büszkék lehetünk já , hogy Péteriben voltak es 
vannak jó pedagógusok. Ám ahhoz, hogy a jövőben is 
legyenek ilyenek, nem szabad elhanyagolni a kisisko
lákat. Ehhez kérte a művelődési és közoktatásügyi 
miniszter segítségét, hiszen ezek a tanintézetek olyan 
alapintézményei a kis falvaknak, amelyek nélkül nincs 
a településen közélet sem.

Antal Klára

A  rádiót hallgatom. A  riportalany kábítószer-kereske
dő. Abból él, hogy drogot ad el fiataloknak Elmondása 
szerint ma Magyarországon minden második fiatal 
rendszeresen fogyaszt valamilyen kábítószert. Beszél ar
ról is, hogy az ország bármely pontján, bármilyen 
„anyaghoz” hozzá lehet jutni, de vannak olyan diszkók 
is, amelyek kifejezetten a kábítószer-kereskedelemre 
épültek Hiszen állandó forgalmat biztosít magának az a 
tulajdonos, aki beengedi a kereskedőket és hagyja, hogy 
üzleteljenek A  riportalany úgy beszél minderről, mintha 
ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Elmagyarázza: 
félreértés, babona az a nézet, miszerint a kábítószer az 
„ ördög eszköze ”, hiszen csak arról van szó, hogy aki dro
got fogyaszt, az egy kis boldogságot szerez magának És 
nincs ebben semmi rossz. Csak nagy a felhajtás az egész 
körül. Persze, semmi értelme, mert úgysem tudják elfog
ni a kereskedőket. Mert ha razziát tart a rendőrség a 
diszkóban, a dealer (kereskedő) csak elszórja a földre a 
nála lévő drogot, így sohasem fülelik le. Ráadásul ő  nem 
olyan ostoba, hogy fogyassza is az anyagot. Ezt a bol
dogságot csak másoknak adja, méghozzá igen jó  pén
zért!

Végtelenül elkeserít az a felelőtlenség az a hidegvér, 
amellyel beletaszítanak másokat a szakadékba ezek a 
derék „úriemberek", s teszik ezt csupán azért, mert nem 
akarnak senkit sem megfosztani a felhőtlen boldogság 
lehetőségétől. No persze, ők tudják azt, amit fiatal vásár
lóik még nem tudnak, vagy amiről éppen nem akarnak 
tudomást venni. Azt, hogy lassan belekerülnek a kábító
szer ördögi csapdájába. Ha valaki azért nyúl a droghoz, 
mert megoldhatatlannak tűnő problémái vannak, vajon 
miért nem jön rá, hogy a gyorsan múló mámortól sem
mi nem oldódik meg és az utána következő rossz közér
zet csak felfokozza a negatív életérzést, s kezdődik min
den elölről. Aztán kialakul a függőség. Ha nem a testi, a

lelki mindenképpen. S idejut az is, aki csak „buliból” 
próbálgatja a kábítószert, mert az a „menő”, mert divat 
vagánynak lenni. A  lebegésért azonban nagyon drágán 
kell megfizetni! Mert m it ér az az élet, amelynek immá
ron csak a mámor a célja, s a kábítószer hatására bekö
vetkező feldobottság az egyetlen, amit még akar és akar
ni tud. Megéri-e? Megéri-e eldobni az emberséget, az 
emberi méltóságot azért a néhány órás bódulatért? S az 
életet érdemes-e odadobni ezért? Mert hányszor megtör
tént már, s még hányszor fog megtörténni az, ami nem
rég kavarta fö l országszerte a kedélyeket: négy fiatal halt 
szörnyet, mert társuk, aki az autót vezette, nem tudta, 
hogy a könnyelmű száguldozásnak könnyen halál lehet 
a vége. A  vérében alkoholt és kábítószert találtak... Ók 
már nem tudják levonni a tanulságot, ők már nem ta
nulhatnak ebből az esetből. Mi azonban még igen. Akár 
mint fiatal, akár mint szülő, nagyszülő, vagy tanár. De ki 
tudja, nem ez-e az utolsó...?A  döntés a mi kezünkben 
van. Ezt nem spórolhatjuk meg!

Isten azt mondja: „ . . .é lő tö kb e  a d t a m  a z  é l e 
te t  és a h a lá l t ,  az  á l d á s t  és a z  á t k o t .  
V á l a s z d  h á t  a z  é l e t e t ,  h o g y  é l h e s s  te és  
az u t ó d a i d  i s." (5M óz30,19)

A  gondok persze maradnak De tiszta fejjel a megol
dást is könnyebb megtalálni! Igaz, nehéz, sokszor na
gyon nehéz legyőzni a problémákat. De mindig jusson 
eszünkbe: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg
erősít engem. ” (Fii 4,13) És ez azoknak is szól, akik nem 
a kábítószerhez nyúlnak valamilyen krízishelyzetben, 
hanem az alkoholhoz, cigarettához, vagy bármilyen más 
pótlékhoz. Akiknek minden gondolatukat eluralja a 
gond, alak emiatt nem tudják már kezükben tartani sa
já t életüket, akik nem tudnak már családjukról gondos
kodni.

Sánta Anikó
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M  a  n  D  A  i✓ - - - - - - - - - - - -  N A r  n U l
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Zak

I 9,9.
! VASÁRNAP Dávid utódai közül támasztotta Isten ígé- 
I rét szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. ApCsel 13,23 I (lKir 8,24; Mt 21,1-9; Róm 13,8-14; Zsolt 24). Újra ád- I vent van: újra várjuk az Urat, mint ahogy eddig is tettük I minden esztendőben. Vajon eddig hány ádvent alkal- I mával fogadtuk be őt igazán a szívünkbe? Isten Izrael- I nek, a zsidó népnek szánta üdvözítőül Jézust, de nem I fogadták el, még mindig várják az üdvözítőt. Pedig ő 
I már eljött számukra is, és üdvösséget ajándékozott min- I denkinek. Ezután már csak mint hatalmas Úr jön el I számon kérni, hogy mit csináltunk drága ajándékával.
I HÉTFŐ Ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyo- 
I morékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog le- 
I szel, mert nincs miből viszonozniuk. Lk 14,13-14 (Ézs I 58,7; Lk 1,67-79, Ézs 60,1-11). Az életben néha próbá- I lünk önmagunkat meghazudtolva önzetlennek látszam.
I E ritka alkalmak közé tartozik a vendéglátás, hiszen I utána nem nyújtom be a számlát a vendégnek, de ez I mégiscsak egyfajta kölcsön, mert majd a vendég viszo- I nozza a meghívást. Ha ez nem áll módjában, akkor is I örülünk neki, mert akkor is viszonozza ezt társaságával,I kedvességével, lenyűgöző személyiségével. Adj! Ne várj 
I viszonzást és boldog leszel!

KEDD Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut,I de aki a rosszat hajhássza, az a halálra. Péld 11,9 (lPt I 3,13-14; Mik 2,1-5,12-13; Ézs 60,15-22). Élet vagy ha- I Iái? Nyilván senki nem akarja a halált választani, de tő- I lünk csak rossz telik. Megszégyenülünk a Tízparancso- I latot hallva. A mi igazságunk nem felel meg Istennek.I Krisztus igazsága a mindent fölülmúló igazság. Aki 
I Krisztusé, az az igaz ember.

SZERDA Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem 
I tett? Zsolt 116,12 (Mk 5,20; Jel 22,12-13, 17-21; Ézs I 61,1-7). A mi kérdéseink általában nem így hangzanak,
I hanem valahogy így: Miért büntet engem az Isten? Mi- I ért nem képes megadni az Isten? Akármilyen nagy is a 
I bánatunk, akármilyen keserűség mondatja is velünk,
I idézzük fel sorban magunk elé, hogyan, mit is köszönhe

tünk neki, mi mindent kaptunk tőle. Ha azt nézzük, ami 
van, s nem azt, ami nincs, akkor nekünk is egyre több 
olyan kérdésünk lesz majd, mint a zsoltáríróknak.
CSÜTÖRTÖK Vegyétek fel mindenképpen a hit paj

zsát, 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 (5Móz 
18,10.12; Zsid 10,19-23; Ézs 61,8-11). Az ember szinte 
csatatéren érzi magát. Élesben folyik a harc Isten és a 
gonosz között -  miattunk. Ez a harc azonban mégsem 
nélkülünk és a fejünk felett történik, hanem mi is részt
vevői vagyunk ennek a küzdelemnek. Pál elmondja ne
künk, hogyan vértezzük fel magunkat a gonosz ellen. A 
hit, az üdvösség reménye és Isten beszéde szolgálhat 
győzelmünkre.
PÉNTEK istent soha senki sem látta: az egyszülött Is

ten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki Őt. Jn 1,18 
(5Móz 5,8; Jn 18,33-38; Ézs 62,1-5). Különféle képek
kel és jelzőkkel, tulajdonságokkal próbáljuk magunk
nak megfogalmazni, hogy milyen lehet az Isten. Gimna
zisták mondták, hogy félelmetesnek, ijesztőnek, öreg
nek képzelik el őt. Isten igéje azonban azt mondja ne
künk, hogy olyan, mint bárki közülünk, mint amilyen 
Jézus Krisztus volt. A hatalmas, ítélő, szigorúnak kép
zelt Isten Jézus Krisztusban megmutatta igazi szelíd ar
cát. Ő tele van szeretettel irántunk, segít rajtunk és éle
tét adja értünk. Ilyen az Isten.
SZOMBAT Előttem hajol meg minden térd, rám eskü

szik minden nyelv, és ezt mondják rólam: csak az Úrnál 
van igazság és erő! Ézs 45,23-24 (Mt 25,31-32; Jel 
5,1-14; Ézs 62,6-12). Sokan gerinces embernek tartják 
magukat és úgy gondolják, hogy ők soha nem hajolnak 
meg senki előtt, még az Isten előtt sem. Hamarosan és 
váratlanul eljön azonban az az idő, amikor az Emberfia 
dicsőségesen megjelenik, hogy megítélje az embereket. 
Most, az ádventi időszakban különösen is hangsúlyos 
Jézus Krisztus újraeljövetele; Őt várjuk. Eljövetelével 
együtt eljön az az alkalom, amikor mindenkinek térdet 
kell hajtania előtte. A büszke, gerinces embernek is.

Dénes Dona

„ J ö j j  n é p e k  M e g v á l tó ja . . .  ö rv e n d e z te s s  
m e g  m in k e t  j e l e n l é t e d d e l . . . ”

Minek tudunk ma örülni? Egyre 
nehezebb szeretteinknek, baráta
inknak örömöt szerezni. Vagy 
azért, mert mindenük megvan és 
nehéz valami újat kitalálni, vagy 
azért, mert csak elérhetetlen vá
gyaik vannak, vagy egyszerűen 
azért, mert már elfelejtettünk 
örülni.

Nem „divat” ma örülni, hiszen 
annyi borzalom és nehézség vesz 
körül minket. Nem látjuk okát az 
örömnek. Én is hasonló cipőben 
járok sokszor, és ezért szeretem 
annyira Mácz István: Örülj velem! 
című könyvét, amely újra meg újra 
felráz és rámutat az öröm sokféle 
forrására: „Örülj velem! Naponta 
ezernyi öröm les rád, csak észre- 
vedd, érezd, engedd magadba és 
örülj!” -  szól a felhívás. S a könyv 
során kiderül, hogy lehet örülni a 
különböző érzékszerveinknek, a

könnyeinknek, a mosolyoknak, a 
titkoknak, a fájdalmaknak, egyes 
évszakoknak vagy életkoroknak és 
még sorolhatnám. A csattanó az, 
hogy „minden öröm, valamiképpen 
Isten gyönyöréből egy szikra”.

Kérni kell az örömöt, az éleslá
tást az öröm okainak felfedezésé
re. Ezen a ponton kapcsolódom a 
címadó imádsághoz. Ebben Jézust 
kérjük, hogy adjon örömet az Ő je 
lenléte. Kértünk-e már valaha 
ilyet? Fontos-e, hogy Jézus jelen 
legyen az életünkben? Vagy csak 
díszletként kell? Életünk mérföld
köveinél Ő a „statiszta”? A segít
ségét gyakran kéijük, az áldását is. 
De a jelenlétét is igényeljük?

Lányom sokszor kérdezte már 
délben, amikor hazajön testvéreivel 
az iskolából és örömmel fogadom 
őket: ,Anya, minek örülsz? Nektek” 
-  válaszoltam. Mire ő tovább kér

dezett: Hogy lehet az? A zt még csak 
értem, hogy örülnek, ha megszületik 
egy gyerek Na de lehet állandóan 
örülni valakinek? És folyamatosan, 
15-17 évig? Tényleg naponta örü
lök nekik, annak, hogy vannak, 
hogy jelen vannak. Isten nagy aján
dékainak tartom őket. Gondolom, 
ezzel minden édesanya így van, és 
mindannyiunknak van valakije, aki
nek a jelenléte örömmel tölti el. 
Milyen jó lenne, ha Jézusra is így 
gondolnánk! Jézus, örülök hogy 
vagy, örülök 'hogy jelen vagy az éle
temben. Sokszor megfeledkezem Ró
lad, kétélkedent’ Bénríéd de Te 'hé 
vond meg jelenlétedet tőlem. Add  
meg a mindennapi kenyér mellé je
lenléted mindennapi örömét is!

Olyan jó lenne, ha ezt az ádven- 
tet nem reklámok harsogása, a vá
sárlás őrült üteme, az ünnepi kap
kodás jellemezné, hanem tudnánk 
örülni Jézusnak, az Ő jelenlété
nek, mely tartós örömet adhat éle
tünknek.

Gáncs Petemé

N e fé lj!
Félelmek erdejében élünk! És 

ebből az erdőből nehéz kitalálni. 
Félünk, hogy meg tudunk-e élni. 
Félünk attól, hogy vajon lesz-e 
munkahelyünk. Félünk a megrom- 
ló közbiztonság miatt. Talán egy
szer a mi lakásunkat is feltörik. 
Meggyalázzák otthonunk szentsé
gét, elviszik nehezen összegyűjtött, 
féltve őrzött kincseinket. Féltjük 
életünket, egészségünket.

Félelmek erdejében élünk, de 
úgy gondolom, e kézzel fogható 
félelmek között, talán az egyik leg- 
szorongatóbb félelmünk mégis az, 
vajon meg tudunk-e felelni az el
várásoknak. Jók vagyunk-e csalá
dunknak? Jók vagyunk-e a munka
helyünkön? Jók vagyunk-e az élet
ben, barátaink között.

Miközben erről gondolkozunk, 
nagyon nehezen tudunk tovább
lépni. Félelmeink nagyon ideköt
nek, ehhez a világhoz. Nem válik 
kérdéssé, hogy félek-e az Istentől, 
ítéletétől, számonkérésétől. De ha 
kérdéssé is válik, akkor is könnyen 
elhessegetjük magunktól, hiszen 
Isten mondja: „...megváltottalak 
neveden szólítottalak enyém vagy. ” 
Azt üzeni: „Neked örök életet 
adok!” Sőt, azt hirdetjük: A kegye
lem mindenkire egyformán érvé
nyes. Azt jelentik számunkra ezek 
a mondatok, mindegy, hogy ho
gyan élek, milyen vagyok, vagy vol- 
táiii, Isten úgyis megbocsát, és 
amit nekem készített, azt úgyis 
megkapom.

Valóban mindegy, hogy hogyan 
élem az életemet, valóban nem 
kell Isten ítéletétől, számonkéré
sétől tartanom?

Az ítélet komoly dolog, nem le

het vele játszani, nem lehet 
könnyelműen venni, mindig szem 
előtt kell tartam! A Zsidókhoz írt 
levélben olvashatjuk ’ ezt 
(10,26-27): „Ha szándékosan vét
kezünk az igazság teljes megismeré
se után, nincs többé bűneinkért való 
áldozat, hanem az ítéletnek valami 
félelmetes várása, amikor tűz lángja 
fogja megemészteni az ellenszegülő
ket.”

A  csodálatos azonban az, hogy
ha Istenre, az Ő ítéletére, és 
természetesen kegyelmére fi
gyelve élünk, akkor ez már az a

fénysugár, amely megmutatja fé
lelmeinkből a kivezető utat. Mert 
az Istennel való élet megszünteti 
a félelmeinket. Nem véletlen, 
hogy mikor megszólítja embereit, 
azokat, akikhez közelmegy, így 
kezdi: „Ne félj!” Ma nekünk 
mondja: „Ne félj!” A z  Ő közelé
ben nincs értelme a félelemnek. 
Vele járva nincs szükség arra, 
hogy aggódjunk megélhetésért, 
munkahelyért, egészségért, meg
felelésért, hiszen Ő az, aki mind
ezt megadja.

Tehát az igazi kérdés az, hogy Is
ten mértéke szerint élek-e?

Koczor György

K A R Á C S O N Y I V Á S Á R
november 20-tól december 20-ig 

50%-os
Grünvalszky K.: Ábrázolt egyháztörténet

40%-osBálintné Kiss B.: Tóvá lesz a délibáb
Csepp a tengerben (Elbeszélések) 

Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza
Evangélikus templomok (Lev. lapok) 

Grünvalszky K.: Énekek éneke
Akinek a szíve lángolt Krisztusért 

Görög T.: Imakönyv 
Hemád X: Kapemaum 
Kutas K.: Egy emberélet 
Piper-Bodrog: Betegágyon 
J. Ray: Jövevények és vándorok 
Scholz L.: Jót válj (versek)
Terray L.: Küldetésben 
Terray L.: Izráel és az evangélium 
Vájta V: A szeretet keresztyén értelmezése 
Vájta V: Hitből fakadó élet 
Veöreös I.: A harmadik út

30%-osCh. Klein: Fény az út végén
Elek I.: Győri Vilmos
Harmati B.: Vallásos költemények
Karner K.: Időszerű hitvallás
Nagy Gy.: Az egyház kincse
Scholz L.: Jézussal egy asztalnál
Beintker-Pálfy: Krisztus tanúja (Luther)

ÁRLESZÁLLÍTÁS!!

Régi ár Új ár
1120,- 560,-

148,- 88,-
82,- 49,-

123,- 74,-
49,- 29,-
81,- 48,-
68,- 41,-
86,- 52,-

370,- 222,-
65,- 39,-

110,- 66,-
148,- 88,-
83,- 49,-

152,- 92,-
102,- 62,-
138,- 83,-
172,- 103,-
71,- 43,-

380,- 265,-
370,- 259,-
264,- 155,-
93,- 65,-

155,- 109,-
120,- 84,-
103,- 72,-

A VASÁRNAP IGÉJE
GYÓGYÍTÓ EMLÉKEZÉS...
J e l  2 ,1 - 5

„Tüdők _ cselekedeteidről" -  
' mondja az Úr.

Ismeri életemet kívül és belül. 
Látja azt, amit mások is látnak, de 
ismeri szívem titkait is. Megbor- 

. zongok, ha végiggondolom. Nem 
olyannak lát, amilyennek szeret
ném, hogy lássanak. Nem csak jól 
fésültnek, kedvesnek és udvarias
nak. Lát kócosán is, önzőnek és 

, szeretetlennek, elégedetlennek és 
tolakodónak.

„Tüdők r cselekedeteidről” -  
. mondja az Úr.

Mégis kedvesen és tapintatosan 
szólít meg. Nem úgy szol hozzám, 
mint az emberek.

Nem hibáimat zúdítja rám, ha
nem megbecsüléssel említi, amit 
értéknek lát bennem. Elismerően 
említi fáradozásomat, kitartáso
mat, és a gonosz elleni harcomat.

Olyan jólesik, hogy észreve
szi!... Tüdőm, hogy nem azért kell 
tennem a jót, hogy az emberek 
lássák, vagy Atyámnál érdemeket 
szerezzek. Annyi jót kaptam ké
rés nélkül is, hogy egész életem 
rövid arra, hogy a töredékét to 
vábbadjam annak, amit ajándék
ként átélhettem. Mégis jólesik 
megértése. így még jobban meg
értem, hogy amivel mindennapja
imban küszködöm, az nagyon 
fontos.

ítélete szíven talál és leleplez.
Nincs meg bennem az első sze

retet!
Az emberek nem vettek észre 

semmit. A gyülekezetben nem vál
tozott a helyem, ugyanúgy ott va
gyok a templomban, a bibliaórán, 
a presbitériumban. Azóta is olva
som a Bibliát és imádkozom. Ő 
mégis tudja. Belül mégis minden 
más. Elszürkült a hitéletem. Nem 
jelent akkora örömöt az ige hallga
tása és olvasása. Nem fakadnak 
olyan mélyről az imádságaim, nem 
izgatnak annyira felvetődő kérdé
seim.

„Emlékezzél vissza, honnan estél 
kü ”

Az emlékezés a gyógyulás kez
dete lehet. Isten ajándéka az ilyen 
emlékezés! Egy gyermeknek szá
nalmas látvány lehet megörege
dett, tehetetlen, türelmetlen, testi
leg és lelkileg megkopott szülőjét 
látni. Milyen jó, ha gyermekként 
tudok emlékezni! Arra az időre, 
amikor az az édesanya öltöztetett 
és siínogatótt, kedvémben járva a 
legfinomabb ételekkel várt haza,

vagy amikor az én gyermekeimet 
véve az ölébe, énekelt.

Az emlékezés gyógyító lehet. 
Mert könnyebb átnézni az idős ko
ri érelmeszesedésen, könnyebb 
küzdeni rohanás és fáradság ellen. 
Az emlékezés a szeretet csatornáit 
tisztíthatja, nyithatja fel...

Ugyanígy élhetem ezt át házassá
gommal. A megszokás annyi min
dent elkoptat. Ami egykor ünnep 
volt, az mára hétköznapivá vált.

Emlékeznem kell, és emlékez
nem érdemes! Akit társul kaptam, 
akinek közelsége olyan sokat je
lentett, ajándékként él most is 
mellettem! Milyen fontos emlé
keznem! Tüdni, hogy lehet, hogy 
sok minden megváltozott, talán Ö 
és én is, de nem változott az Isten 
rendje. Egymásra bízott társak
ként erősíthetjük egymást.

Lelki életem ugyanígy jön elém. 
Az emlékezés itt is segíthet, a 
gyógyulás felé vezethet.

Nincs meg az első szeretet...
Istenem segíts emlékezni! Hogy 

ne felejtsem el soha, honnan emel
tél ki! Kérlek, rázz fel álmomból és 
vetesd velem észre jóságodat, amit 
úgy megszoktam, hogy sokszor el
futok mellette. Segíts emlékezni, 
hogy ne szárazon forgó motorként 
a lendület vigyen csupán.

Segíts emlékezni! Annyi élmé
nyem lehetett veled! Eszembe jut
hat: számtalan meghallgatott
imádság, próbák, amelyben mel
lettem álltái, kérdések, amelyeket 
megválaszoltál. Vizsgák, amelye
ken átsegítettél, harcok, amelyek
ben győzelemre vittél, feladatok, 
amelyek elvégzésére erőt adtál, fé
lelmek, amiket feloldottál, kéte
lyek, amelyekben megjelentél.

Uram, segíts emlékezni, mert ha 
nem felejtek, akkor szeretetedet 
érzem, s szeretetedből újulhat meg 
az én szeretetem. Ámen.

Szemerei János

IMÁDKOZZUNK!
Uram! Köszönöm az emlékezés 

ajándékát Köszönöm, hogy életemben 
annyi jót adtál nekem. Bocsásd meg, 
hogy emlékeim között olyasmiket is 
megőriztem, amit már régen el kellett 
volna felejtenem, és talán olyasmiknek 
nem hagytam helyet, ami épülésemre 
lett volna. Segíts emlékeimben kitaka
rítani! Hogy tudjam felejteni sérelmei
met, de add, hogy tudjak emlékezni ar
ra, amit áldásként tophattam Tőled! 
Kérlek, gyógyíts az emlékezésen ke
resztül! Ámen.

BUDAPEST-KŐBÁNYA 
A gyülekezet mülecentenáriumi ren

dezvénysorozatának záró fesztiváljára 
december 1-jén, vasárnap du. 4 órakor 
kerül sor. Ekkor adják át á templom 
mellett kialakított „Hét vezér ligetet” 
is. (Cím: X. kér. Kápolna u. 14.)

KARÁCSONYI VÁSÁR KŐBÁNYÁN 
A gyülekezet hagyományos, jóté

kony célú karácsonyi vására december
7-én, szombaton 9-15 óráig lesz a X., 
Kápolna u. 14. sz. alatt. Minden érdek
lődőt szeretettel várnak.

BUDAPEST-KELENFÖLD 
Szeretetvendégség lesz december 7- 

én, szombaton du. fél 6 órakor a gyüle
kezet tanácstermében. Előadást tart 
Bánffy György színművész „Nagyenyedi 
fügevirág” címmel Sütő András művei
ből.

BUDAPEST-ZUGLÓ 
Adventben zenés áhítatsorozatot 

szervez a gyülekezet és a Teológiai 
Akadémia. (XrV., Lőcsei út 32.) Elő
ször december 5-én, csütörtökön este 6 
órakor, a műsoron N. Bruhns, J. S. 
Bach, R. Schumann orgonaművei és 
Rezessy László, J. Staden, Liszt Ferenc 
kórusművei hangzanak el. Közremű
ködik: Enyedi Pál (orgona) és a Zuglói 
Gyülekezet Énekkara, vezényel Kapi- 
né Detki Eszter. Igét hirdet: dr. Fabiny 
Tibor.

Az 1997. évi aliánsz imahét prog- 
ramja újra megjelenik. Megrendelhető 
az Evangéliumi Aliánsz irodájában: 
Budapest, Felsőerdősor 5. A kiadványt 
idén is térítésmentesen adjuk és ajánl
juk a várható látogatók számának meg
felelően. Evangéliumi Aliánsz választ
mánya.

MEGJELENT! MEGJELENT!
EVANGÉLIKUS FALINAPTÁR 

1997.
Színes, fényes kartonon, a lk a lm a s  
lelkészi hivatalok, tanéin szobák 

és lakások díszítésére. 
Mérete: 28x37 cm. Ára: 60,- forint.
EVANGÉLIKUS NAPTÁR 1997. 

A szokásos könyv alakban. 
Ára: 230,- forint

ÚTMUTATÓ 1997.
Ára: 110,- forint

Kaphatók és megrendelhetők 
a Sajtóosztály Könyvesboltjában, 

VIII., Üllői út 24.

MEGHÍVÓ
A Kelenföldi Evangélikus 

Egyházközség szeretettel meghívja 
Önt és barátait

Deli Eszter, Kéri Gáspár, 
Szeverényi János, Vati Erika, 

Vári Zsolt
munkáiból rendezett kiállítás 
megnyitójára 1996. december 
1-jén, a 11 órai istentiszteletet 

követően az egyház 
tanácstermébe.

A kiállítást megnyitja:
Hnbay Miklós író.

Megtekinthető: december 31-ig 
(XI., Bocskai út 10.)

CSÖMÖR
A lelkészi hivatal telefonszáma meg

változott. Az új szám: 06/28/445-030.

A magyarországi KJE szenior talál
kozót szervez Budapesten, december
8-án 14.30-tól, melyre minden régi 
KIE-tagot szeretettel hívnak és várnak.

SZÜLETÉS
Örömmel adjuk hírül, hogy 1996. 

október 22-én megszületett második 
gyermekünk, Márton. Fabiny Tamás és 
Katalin. „Vigadjatok és örüljetek, 
mert Istenetek az ÚR.” Joel 2,23.

HALÁLOZÁS
Megszomorodott szívvel, de Isten 

akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy dr. Muzsnai Lászlóné dr. Kállai 
Erzsébet, a Deák téri Evangélikus Le
ánygimnázium egykori tanára, életé
nek 78. esztendejében, november 
10-én elhunyt. Muzsnai László, István 
és Márta református lelkészek és 
Muzsnai Ágota gyermekorvos édes
anyjukat gyászolják az elhunytban.

Még kapható könyvesházunkban Stanley 
Jones: Az Ú t című áhítatos könyve. Megren
delhető: 7400 Kaposvár, Ikllián Gy. u. 8. 
vagy telefonon 82/318-504. Ára 433,- Ft. 
Gyülekezeteknek 10% kedvezményt biztosí
tunk.

Könyvtáramból hazai és idegen nyelvű 
teológiai könyvek és kommentárok eladók. 
Iblefon: 52/325-145 (Debrecen)

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. december 1.
L, Bécsi kapu té r  de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (ném et) D ietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Im re; du. 6. (vesperás) 
Balicza Iván; n . ,  Modor! u. 6. de. fél 10. Csíz- 
mazia Sándor; Pesthidegkút, IL, Ö rdögárok u.
9. de. fél 11. (úrv.) Rihay Szabolcs; Csillaghegy, 
m „  M ályás kir. u. 31. de. 10. G örög Tibor, 
Óbuda, III., Dévai Bíró M. té r  de. 10. Bálint 
László; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de.
10. Blázy Lajos; V., Deák té r  4. de. 9. (úrv.) (csa
ládi) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) D. dr. 
Harm ati Béla; du. 6. Zászkaliczky Péter; Vn., 
Városligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) Mun- 
tag Andorné; de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. 
Szirmai Zoltán; Vili., Üllői ú t 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VIII., Rákóczi ú t 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 K ál
m án u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Ikm ás; X., Ke
repesi ú t 69. de. 8. Ihm ásy Ikmásné; Kelenföld, 
XL, Bocskai ú t 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi Já
nos; de. fél 10. (családi) Ferenczy Erzsébet; de.
11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Schulek M á
tyás; XI., Németvölgyi ú t 138. de. 9. Schulek 
Mátyás; Budagyöngye, XXI., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XU., 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Ikm ás; 
de. 11. (úrv.) Kőszeghy Ikm ás; du. fél 7. Ikkács 
József; XDl., K assák L. u. 22. de. 10. ifi. Ken- 
deh György; X m ., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei ú t 32. de. l í .  
(úrv.) Ittzés István; XIV, G yarm at u . 14. de. fél
10. Ikm ásy Ikm ásné; Pestújhely, XV, Templom 
té r de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, 
Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Veper- 
di Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., H ősök tere
11. de. 10. dr. K am er Ágoston; C inkota, XVI., 
Batthyány I. u . de. fél 11. Blatniczky János; M á
tyásföld, XVL, Prodám  u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy, XVII., Tessedik té r  de. 9. 
(úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli 
ú t 146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, 
XML, Pesti ú t 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa Lász
ló; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. n. de. 11. (úrv.) 
Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., K ossuth 
té r 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentim re, 
XVIII., Rákóczi ü t 83. (ref. tem plom ) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; K ispest, XIX., 
Templom té r 1. de. 10. Széli Bulcsú; du. 5. orgo
nazenés áhítat; Kispest, XIX., H ungária  ú t 37. 
de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E . u. 
89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
Deák té r  de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXD„ Já ték  u. 16. de. 11. Solymár G ábor; Bu
daörs, (ref. im aház) de. 9. Endreffy G éza; Tö
rökbálint (ref. templom) du. 3. Endreffy Géza; 
Budakeszi de. fél 9. Kőszeghy Ikm ásné.

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJÁN a litur
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltárt igéje: Lk 3,1-6; az igehirdetés 
alapigéje: Jel 2,1-5 (6-7).

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 2-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00- 
tól, 49 m-es rövidhullám, 6235 kHz 

november 30. szombat: Gondolatok 
az egyházi év „szilveszterén” -  Koczor 
György

december 1. vasárnap: „Elő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19

Gyógypedagógiai napközit szervezünk 
Budán, 1997 februárjától, sérült gyermekek 
és fiatalok számára. Sérülésspecifikus fej
lesztés, sportfoglalkozás, korrepetálás. In
formáció és jelentkezés: 156-3062, hétköz
naponként az esti órákban Szilágyi Gyulá
nál.

KONKOLY MÜVEK 
Toronyóra és harangjáték, harangvillamo

sítás, elektronikus vezérlőóra készítése.
5 éves teljes körű GARANCIA 
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Ibi.: 260-7065; 06-30-492-915

G O M B O S L A JO S 
aranykoszorús harangóntő mester
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Ad v e n t  m á s o d ik
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS 
e v a n g é l ik u s  
__ HETILAP

ARA: 35 FT

A tanítványok Jézus Krisztusban tapasztalták meg 
Isten országának beköszöntét a Földön.

Itt lett legyőzve a Sátán 
és itt tört meg a világ, a bűn és a halál hatalma.

Bonhoeffer

A TARTALOMBÓL

„...M ERT NEM FOGYOTT EL IRGALMA!” 

LELKÉSZAVATÁSOK 

HÍREK NYUGAT-BÉKÉSBŐL

Ad v e n t  c s e n d j e

A PRÉDIKÁTORÍRÓK PÉLDÁJA

a d v e n t :
II.VASARNÄP

f f
E s k icsoda á ll m eg az O m egjelenésekor

Az örömteli -  külső és belső -  készülődés köz
ben illendő-e ünnepet rontani? Hiszen félelmetes
nek és riasztónak tűnhet fel, ha komolyan vesszük 
a cím jelezte témát, vagyis az ítéletet. Aggódó köl
tői kérdés. A költői kérdésre nem kérjük az olvasó 
válaszát, hanem az elgondolkodását, vagy azt, amit 
a tékozló fiú is megtett élete legsúlyosabb mély
pontján: magába-szállást. Mert az ő  megjelenése 
elszámolást is jelent.

Kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Önis
meret híján könnyen az önáltatás csapdájába 
esünk, hogy megfelelünk a szomszédok és isme
rősök „rendes ember” kategóriájának, és úgy vél
jük, életünkben minden rendben van. Meglepő
dik a „rendes ember”, ha egyszer úgy hozza (lel
ki) életének fordulata, hogy Isten mértékegységé
vel találkozik.

Valaki sokáig azt hitte magáról, hogy makk- 
egészséges. Hallotta egyikről is, másikról is, hogy 
átvilágítás után kiderült, sötét folt van belül. Vele 
ez nem eshet meg, sosem tett semmi rosszat, so
sem dohányzott. Évtizedeken keresztül nem tette 
ki magát az átvilágításnak. Amikor furcsa érzése 
támadt a mellkasban, már késő volt. Hiába hitte, 
hogy vele minden rendben.

Ennek az élet-átvilágítást elősegítő mértékegy
ségnek nem szomszéd- vagy ismerősfüggőnek kel
lene lenni. Luther reformátorrá válásában döntő 
tényező volt az, hogy Isten mértékegységével mér
te meg önmagát, külső és belső életét, s ennek fé
nyében meglátta, hogy messze van a kívánt „töké
letességtől”. Ha szerzetes- vagy embertársaihoz 
méri életét, talán megnyugszik, és a hamis mérték- 
egység támaszkodó önáltatás csapdájába esik. Az 
ebből következő esetleges veszteségeken nem is 
érdemes töprengeni, hiszen az ő életében Isten 
Lelke nem engedte meg, hogy az önáltatás álbéké
jének csapdájába essen. Lelke nyugtalansága jelez
te helyzetét! Ha Istentől kapott mértékegységgel

V  _________________________________ ____

mérjük életünket, még mi magunk is meglepődünk 
fogyatékosságainkon. Pedig az is lehetséges, hogy 
lazán alkalmazzuk magunkra a mértékegységet, de 
így is világos lehet előttünk, hogy „folt” vagy „fol
tok” sötétítik a tisztának kívánt képet.

Védekezési módnak tekinthető természetesen, 
hogy nem akarom magam megvizsgálni. De ennek 
végzetessége érvelés nélkül is könnyen belátható. 
Tudatlanul ülhetek egy egyre erőteljesebben ke
tyegő időzített bombán. A robbanás pillanatában 
pedig már minden késő.

Ellenben ha mégis veszem a bátorságot, s a he
lyes mértékegység segítségével vetek egy pillantást 
tisztának hitt életemre, és kiderül a diagnózis (a 
foltok), akkor lehet keresni a terápiát (gyógymó
dot). Az itt alkalmazott átvilágítási kép csak annyi
ban helytelen, hogy a tüdő vagy egyéb átvilágításá
nál lehetséges a tiszta kép. Az életünk már nem 
ilyen. Tiszta kép és képlet nincs. Legfeljebb szom
szédok mértékegysége szerint lehetünk „rendes 
emberek”, de a mennyei mértékegység tisztességes 
ismerete igazi tükör számunkra. Önáltatás, önbe
csapás a hamis mértékegység.

Egyetlen egy jó tükör van, ami torzítás, hamisí
tás nélkül mutatja meg igazi valónkat, ez pedig Is
tennek az a törvénye, amire a Názáreti Jézus is azt 
mondta, hogy (először) nem azért jött, hogy ezt el
törölje, sőt a törvény legkisebb betűjét sem lehet 
következmények nélkül semmissé tenni. Ha kíván
csi valaki arra a kérdésre, hogy kicsoda állhat meg 
az Ő megjelenésekor, akkor tekintsen bele a tör
vény tükrébe, és megláthatja lénye valódi arcát. De 
akkor ki állhat meg? Erre a kérdésre keressük a 
választ mához egy hétre. Addig is: nézzük meg ma
gunkat a törvény tükrében, lássuk lényünk valódi, 
Isten felőli arcát. Meglepődve fogjuk látni, a cím 
nem kérdés, hanem kijelentés, és kicsoda áll meg 
az Ő megjelenésekor!!!

Ribár János

DIETRICH BONHOEFFER:

H itv a llá s  á d v e n t 2 . va sá rn a p já n

Hiszem, hogy Isten mindenből,
még a legrosszabból is jó t tud és akar létrehozni.
Ehhez olyan emberekre van szüksége, 
akik minden körülmények között helytállnak.
Hiszem, hogy Isten minden szükségben 
annyira ellenállóvá akar tenni, 
amennyire éppen kell nekünk.
De nem előre,
azért, hogy ne saját magunkra, 
hanem egyedül rá hagyatkozzunk.
Ezzel a hittel kell minden félelmet legyőzni 
a jövőtől
Hiszem, hogy Isten nem időtlen sors,
hanem hogy őszinte imádságokra
és felelős cselekedetekre vár és válaszol. Amen.

(Ford.: Dr. Szentpéteiy Péter)

O R D A S S -E M L É K T Á B L A  
L E L E P L E Z É S

D. Ordass Lajos evangélikus püspök 
emléktáblájának leleplezése 1996. 

december 9-én, hétfőn 13 órakor lesz a 
Budapest XII., Márvány u. 23. sz. 

alatti háznál az Európai Evangélikus 
Püspökök Konferenciája budapesti 

ülése alkalmával.
A megemlékezést D. dr. Harmati Béla 

püspök és Szépfalusi István lelkész 
tartja, az emléktáblát dr. Ishmael 

Noko, a Lutheránus Világszövetség 
főtitkára (Genf) leplezi le.

K érés E lőfizetőinkhez!
Mint minden év vége előtt egy

házunk Sajtótanácsa áttekintette 
az elmúló év munkáját. Dyenkor 
spirituális, szellemi és anyagi vo
natkozásokat egyformán megbe
szélnek, értékelnek. Sajnos, meg
szokottá válik napjainkban, hogy 
az év eleje, január az „emelések” 
hónapja lett. Most is különböző té
telekkel „bombázzák” a kiadókat. 
Rákényszerülünk arra, hogy lapja

ink árát újra átgondoljuk. A Sajtó
tanács úgy határozott, hogy csak 
kis mértékben hajtjuk végre az ár
emelést. Az eddigi laponként 35,- 
Ft helyett 1997-ben egy lap ára 
40,- Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy az 
előfizetési díj egy évre: 2080,- Ft, 
félévre: 1040,- Ft, negyedévre: 
520,- F t  A díjat lehet egy összeg
ben egész évre is, de bármilyen 
részletben, kisebb tételekben is

befizetni. Negyedévenként a pos
tán küldött példányokban átutalá
si utalványt (csekklapot) szoktunk 
küldeni, kérjük ezek felhasználá
sát.

Olvasóink elnézését és szerete- 
tét kérjük, fogadják megértéssel 
ezt a bejelentést és segítsék lapun
kat, egyházi sajtókiadványainkat 
hogy a nehéz gazdasági körülmé
nyek között is végezhessük az 
evangélium hirdetésének ezt a 
munkáját.

Kiadóhivatal

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL K Ö SZÖ NTJÜK  
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG  

EURÓPAI TAGEGYHÁZAI VEZETŐINEK KONFERENCIÁJÁT  
BUDAPESTEN, 1996. DECEM BER 8-12 . KÖZÖTT!

W IR BEG RÜSSEN D IE  KIRCHENLEITERKONFERENZ  
DER EUROPAEISCHEN M ITGLIEDSK IRCHEN DES LUTHERISCHEN

W ELTBUNDES
IN BUDAPEST, DEZEM BER 8 -1 2 ,1 9 9 6 . HERZLICH W ILLKOM M EN!

GREETINGS TO TH E CHURCH LEADERS’ CONFERENCE  
FO R LWF M EM BER CHURCHES IN  EURO PE,

8 -1 2  DEZEM BER 1996. IN BUDAPEST. W ELCOM E!

BESZÁM O LÓ  AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN

Hagyományainknak megfelelően az év vége közeledtével beszámolóra 
gyűlnek össze a presbiterek. November 14-én, az egyházkerület székházában 
voltak együtt.

F a r k a s h á z i  F ere n c  egyházkerületi felügyelő nyitotta meg az ülést. 
Jelentésében számot adott felügyelői munkájáról. Munkája kiterjedt az év 
közben tartott presbiteri és közgyűlések előkészítésére és az aktív részvételre, 
az országos egyházi feladatokban való tevékenységre és különösen a szám
vevőszékek munkájának segítésére. Szólt a zsinati munkában való részvéte
léről is, hiszen a háztartási (sáfársági) törvény előkészítésében és szövegezé
sében volt aktív, mint pénzügyi szakember. Gyülekezeteket és egyházmegyé
ket látogatott meg és segítette szolgálatukat.

D . S z e b i k  I m r e  püspök üdvözölte a megválasztása után első alka
lommal összeült presbitériumot. lSám  3,4 alapján arról tett bizonyságot, 
hogy Isten ma is szól, de Sámuel módjára kell a megszólítottnak készenlét
be helyezni magát. Ezután egy napjainkban aktuális kérdéssel foglalkozott 
részletesebben. Jelentéséből most ezt a szakaszt emeljük ki:

„Ez a szakasz a zsinat által is
m ételten felvetett terület-, illet
ve kerületrendezés. M iután in
kább indulatok és politikai szem
pontok határozzák meg sokak ál
láspontját, szeretném e kérdést 
teológiai és intellektuális érvek 
csokorba gyűjtésével tárgyalni.

I. A missziói aspektus
Abban mindnyájan egyetér

tünk, hogy az evangélium haté
kony hirdetésére kell a legmeg
felelőbb egyházi szervezetet ki
alakítani. Elsődleges azonban az 
evangélium terjesztése. Mégis 
nem mindegy, milyen vázában 
terjed az evangélium jó illata, 
milyen mederben hömpölyög az 
evangélium éltető vize. Mekkora 
támaszt, segítséget kap a gyüle
kezet és lelkészei munkájuk 
eredményes végzéséhez. A 
missziói szempont hangsúlyozá
sa egy szekularizált világban 
azért is elsődleges, mert híveink 
számának fogyó tendenciája 
egyedül az eddig meg nem szólí
tottak köréből ellentételezhető.

Jézus mondja: M enjetek el szé
les e világra...

II. Ekléziológiai aspektus
Az egyház gyülekezeteiben él, 

a Krisztusban hívők közössége, 
amely az ige és a szentségek hir
detésében és közös ünneplésé
ben manifesztálódik. Feladat, 
hogy ezek a közösségek éljenek, 
létrejöjjenek, fennmaradjanak, 
növekedjenek az evangélium 
szolgálata által.

Ugyanakkor tudjuk, hogy nem 
mi, hanem egyedül a Szent Lélek 
terem t közösséget, koinóniát és 
eklézsiát.

Az egyház szíve spirituális ér
telemben gyülekezeteiben do
bog. Ezért e közösségek erősíté
se elsőrendű feladatunk, amikor 
strukturális kérdésekre keresünk 
választ, s remélt jó  megoldást.

Nem lehet eléggé hangsúlyoz
ni, hogy ebből a teológiai értel
mezésből következik az egyház- 
községek jogainak és kötelezett
ségeinek számbavétele és tö r
vényszerű biztosítása. Ha nem is 
valljuk, hogy minden jog forrása 
a gyülekezet, de elsődleges az 
egyházközség felelős döntési és 
véleménynyilvánítási akarata. 
Nem lehet ugyanis minden jog 
forrása a gyülekezet, mert nincs

Ülést tartott a kerületi presbitérium

bibliaértelmezési, hitvallási -  s 
általában teológiai kompetenciá
ja, amely az adott egyházhoz tar
tozás alfája és ómegája.

Fontos kérdés, hogy az egy
házközség szervezetén belül me
lyik testület milyen feladatokat 
es döntési jogokat mondhat ma
gáénak.

Meggyőződésem, hogy a gyü
lekezeti közgyűlések szeles dön
tési jogkörrel való felruházása 
látszatdemokráciát jelez, nagy
városok gyülekezeteiben kiszá
míthatatlan összetételű közgyű
lések esetében visszaélésekre kí
nál alkalmat. Ezzel szemben a 
presbitériumok érdemi döntést 
hozó testületként képesek mű
ködni, s a közgyűlés jogkörébe a 
tájékoztatást és jóváhagyást kí
vánatos utalni.

Még azt is el tudom képzelni, 
hogy gyülekezeteink sokfelesége 
miatt az egyes egyházközségek 
maguk dönthetnek el, melyik 
egynázjogi orgánumnak milyen 
döntési felelősséget biztosíta
nak.

Az ekléziológiai aspektushoz 
tartozik magyar evangélikus egy
házunk gyülekezeteinek és hívei
nek számbavétele. Nem könnyű 
feladat ez, miután 1948 óta nép
egyházi felmérés nem történt. 
Folyamatos viszont lelkészeink 
jelentése az általuk ismert hívek 
számáról. Ez északi egyházkerü
letünkben 1995-ben: 111 080 lé
lek volt. Harmincezerrel na
gyobb a déli egyházkerület ki
m utatása.

Fájdalmas tény, hogy gyüleke
zeteink közül az elmúlt negyven 
év alatt mintegy 30 oly kicsivé 
zsugorodott, hogy összevonásra 
kényszerült a szomszédos egy
házközséggel.

Ugyancsak fájdalmas, hogy hí
veink száma folyamatosan csök
ken a születések alacsony száma 
és az elvilágiasodás következté
ben. Báf biztató jelek is felfedez
hetők. Új gyülekezetek szervezé
sére teszünk kísérletet nagyvá
rosok peremkerületeiben, és ed
dig ismeretlenek bekapcsolódása 
is megfigyelhető több gyülekeze
tünkben. E kedvező jelenségek 
számbeli változást ugyan mutat
nak, de nem jelentenek nagyság- 
rendi növekedést.

Ugyanakkor őszintén remény
kedünk középiskoláink diákjai

nak felnőttként való aktív be
kapcsolódására gyülekezeteink 
életébe. Ez pezsdülést, új színt 
és reménységet hordoz gondo
lattartományunkban .

III. Tradicionális aspektus
Amikor egyházszervezet kiala

kításáról beszélünk, akkor figye
lembe kell vennünk a folyama
tosságot és a hagyományt.

Olyan változást szabad tervez
ni, előkészíteni, amely zökkend 
nélküli átm enetet biztosít a szol
gálat végzésében -  kellő átfutási 
idővel és személyi toleranciával 
-  ugyanakkor figyelembe veszi a 
hagyományt. Egyházunk hazánk
ban mindig kerületek szolgálati 
elosztásában, a paritás elve alap
ján, egységre törekvő autonómi
ában élt önálló presbitériummal 
és közgyűléssel. Ezen intézmé
nyekkel őrizte zsinat-presbiteri 
egyházigazgatás elveit és gyako
rolta demokratikus jogkörét -  
bizonyos időszakokban kénysze
rű korlátozások mellett. Nem 
osztom azt a látást, amely a ke
rület „megüresedésének elvét” 
emlegeti, még ha igaz is, hogy a 
korábbi évtizedek centralizáltsá
ga miatt az országos testületek 
szerepe megnőtt. Napjaink át
meneti korszakot mutató társa
dalmi folyamatában pedig elen
gedhetetlen fontos kérdésekben 
az összehangolt állásfoglalás.

Az egyházkerület gyülekezetei
nek azonban adottak a sajátossá
gaik s feladataik, amelyeket a 
maguk testületéiben hatéko
nyabban tudnak végiggondolni.

Nem hallgathatom el azon vé
leményemet sem, hogy nehezen 
tudom elképzelni három püspök 
budapesti székhellyel történő 
működését. De a zsinat többségi 
véleményét tiszteletben tartom.

Az egyházkerületek s püspö
kök számának növekedését kizá
rólag iskolai és szociális létesít
ményeink számának örvendetes 
növekedése indokolhatja. Meg
állapodás kérdése, hogy milyen 
mértékben kívánatos ezen intéz
mények szakmai és püspöki fel
ügyelete. Ennek függvényében 
szükségesek további döntések.

Ha a jelenlegi struktúra meg
változtatását tartjuk szem előtt, 
akkor érdemes volna s dunántú
li, dunáninneni és tiszai egyház- 
kerületek neveit alkalmazni, te 
rületet is biztosítva számukra, 
amely esetén két nagy folyónk 
kerületi határként volna figye
lembe vehető.

IV. Interkonfesszionális as
pektus

Hazánkban él egy nálunk 
négyszer nagyobb református 
egyház. Egyházalkotmányunk 
azonos elveken épül fel. Évszá
zadok óta még zsinataink is egy
beestek dátumszerűen. Zsinat
presbiteri elveink közösek. Híve
ink családjaikban együtt élnek. 
A protestáns egység kifejezésre 

(Folytatás a 3. oldalon)
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G Y E R M E K E K N E K

M i jö n  ki a szádon? Aki talán  nem  vár sem m ire...

Van egy köz
mondás: „Nyisd ki 
a szád, és megmon
dom, ki vagy.” A  
beszédünk elárul 
minket, mi van 
bennünk. Míg a 
szemünk, fülünk 
kapu, amin keresz

tül sok minden árad bensőnkbe, addig a szánkon az 
jön ki, ami bennünk van. Ha mérges vagy, talán szida
lom, ha örülsz, akkor nevetés, ha keserű vagy, keserű
ség, ha szomorú, sírás.

Nagy ajándék, hogy beszélni tudunk. Elmondhatod 
szüleidnek, ha félsz valamitől, ha bántott valaki, ha 
nem tudsz valamit, segítséget kérhetsz, ha bajban 
vagy. Elmondhatod, ha szeretnél valamit megkapni, 
szeretnél elmenni valahova. De milyen sokat jelent 
mások szava is számunkra. Amikor szomorú vagy, és 
valaki megvigasztal. Amikor félsz, és megnyugtat va
laki szavával. Milyen jó hallani, ha valaki jót mond ne
künk, azt mondja, szeret, vagy azt mondja, segít raj
tunk. Milyen jó. ha tanácstalanok vagyunk, és valaki 
jó tanáccsal útbaigazít. A beszéd nagy ajándék, mert 
elmondhatjuk örömünket, bánatunkat, bajunkat má
soknak, de azért is, mert mások szava erősíthet, bá
torságot, kitartást adhat, megvigasztalhat, segíthet, 
útbaigazíthat, építhet bennünket.

De nem csak erősíteni, segíteni, építeni lehet a be
széddel, hanem ártani, rombolni is. Hogyan fertőz a 
mocskos beszéd, mint a bacilus teljed. Sokszor, ami
kor iskolaudvaron várok, vagy utazom, be kell dugni a

fülemet, mert olyan trágár, mocskos beszédet hallok 
gyerekek szájából. Ilyenkor azt szoktam mondani: 
„Mosd ki a szádat!” De nemcsak a szája mocskos az 
ilyen gyermeknek, hanem a lelke is, mert belőle jön a 
mocskos beszéd. Ugye nem járnál az utcán mocskos, 
piszkos ruhában? Nem csúnyább az, ha valakinek a 
szája, lelke mocskos?

Aesopus görög bölcs azt kérte a szolgájától, tálalja 
fel másnap a legdicséretreméltóbb eledelt. Szolgája 
főtt nyelvet tálalt, azzal a megokolással, hogy a nyelv
vel végezzük a legszebb, legdicséretreméltóbb dolgo
kat. Erre gazdája azt kérte, másnap a legvisszataszí- 
tóbb étket tálalja. Szolgája ismét nyelvet tálalt, azzal 
a megokolással, hogy a nyelvünkkel végezzük a leg- 

* ocsmányabb, leggyalázatosabb dolgokat. Bizony, még 
Istent is nyelvvel káromolják az emberek. De lehet 
rombolni vele, ha csúfolásra használod, ha rágalma
zással, hazugsággal a másik becsületét veszed el. Ve
szekedéssel el lehet venni a békességet. Egyetlen szó
val ölni is lehet. Beszédünkkel ártunk egymásnak a 
legtöbbet, rombolunk mások lelkében, vétkezünk 
egymás ellen.

Jézus gyermekkoráról nagyon keveset tudunk, de 
azt feljegyezték róla, hogy kedves volt a beszéde. Már 
gyermekkorában is. Később is beszédéért szerették, 
keresték, követték. Az Ő beszéde nem rombolt, ha
nem épített, áldás volt mindenki számára. Tiszta, ked
ves, építő-e beszéded? Az egyik próféta meglátta, 
hogy tisztátalan a beszéde, de Isten szólt hozzá, meg
tisztította beszédét. Isten szava téged is meg tud tisz
títani, hogy beszéded is tiszta legyen.

Nagy Dona

ÁDVENTI BARKÁCSOLÁS

M ária, József és a K isjézus
vállmagasságban bújtassuk be két csu- 
héréteg közé. A  derekánál mindkét fi
gurát kössük át. Két hosszúkás darab
ból alakítsuk ki a köpenyt, illetve a ru
ha felső részét. Mária ruhájára kös
sünk övét. József köpenyét -  száradá
sig -  gombostűvel erősítsük a helyére, 
majd ragasszuk oda. József haját szá
raz fűből készíthetjük el.

A  Kisjézust a fentiek alapján készít
sük el, csak az ő ruházatát pólyához 
hasonlóan alakítsuk k i A z így készült 
gyermeket helyezzük Mária karjaiba.

ÉLETK É PEK  RÓLUNK
M illiárdnyi élet a földön, m ind m ás, kettő nem  azonos

Kedves Kijtány!
Nem tudom, testvéred olvassa-e az Evangélikus Élet gyermekeknek ú t rovatát? Remélem, 

igen.
Szeretettel köszöntelek ismeretlenül is egy embertársi, baráti üdvözlettel. Olyan megható 

volt, ahogyan viselkedtél. Családoddal utaztál a metrón. Szőke copfjaidban zöld szalag. Négy
éves lehettél.

Aki Rád nézett, tudta, Te másként születtél. Más vagy, mert arcodon hordod a másságod 
jegyeit. Van, aki betegségnek tartja. De sokan úgy gondoljuk, hogy ez nem betegség, hanem 
egy más állapot. Ezt az állapotot úgy nevezik, értelmi fogyatékos.

Olyan jó, hogy Tfe ezzel nem törődtél, és a Neked is járó élet jogával belekaroltál a mellet
ted ülő ismeretlen, fekete bőrű férfiba. Rámosolyogtál, megsimítottad a kezét, mintha a sze- 
retetadás lenne a legtermészetesebb dolog a világon.

Felmelegítetted a szívünket. Mindenki mosolygott Rád. Meghatódva gondolok arra, hogy 
mennyi szeretet van Benned, pedig hányán elutasíthattak már másságod miatt.

Tüdőd, mi másként vagyunk fogyatékosok. Kevés a türelmünk. Mosoly hiányában szenve
dünk. Elfogyott a kedvességünk. Hiánycikk nálunk az egymásra figyelés.

Mindannyian mások vagyunk. Mennyei Atyánk így teremtett meg bennünket. Sokat gon
dolkozom azon, hogy a Tfe másságodat miért nem úgy fogadják el, mint a mi másságunkat. 
Számomra érthetetlen.

Kedves Kislány! Köszönöm, hogy rámutattál a mi másságunkra, fogyatékosságunkra, és a 
többi gyermeknek is azt üzened: SZERETNI ÉRDEMES! CSAK AZT ÉRDEMES.

Kedves Kislány! Fontos vagy az Istennek! B örönte  M á rti

A „Szent Családot” kukoricacsuhé 
felhasználásával is megjeleníthetjük 
Megfelelő gömbölyítéssel a nedves, pu
ha kukoricacsuhé felső részéből ala
kítsuk ki a fejet. A  nyakrésznél Vékony 
csuhédarabbal kössük meg.

Ezután az egész vékonyra tépett-ha- 
sított csuhészálakat fonjuk össze. Ezt

Száradás után a csuhé alsó részét 
vágjuk egyenesre.

Nem tudom, ismerlek-e, nem 
tudom, vársz-e még valamire. 
Csak azt látom, hogy a váratlan
ban már nem bízol: azt gondolod, 
a tervezés, a pontos szervezés a 
kulcsa mindennek. Nincsenek, 
vagy inkább nem lehetnek zavaró 
tényezők, nem engeded, hogy 
bármi is eltérítse utadat. Tüdőm, 
egyedül vagy. Látszólag nem, hi
szen mindig sok ember van körü
lötted, de a szívedben nincs hely 
senki számára. Tüdőm, védekezés 
ez, hiszen ami nincs, azt nem le
het elveszíteni. Persze, igyekszel 
úgy értelmezni ezt, mintha a világ 
legtermészetesebb dolga lenne. 
Dolgozol. A munka a nagy szerel
med. Pedig csak mankó! Ha nem 
lenne, rá kellene döbbenned, 
hogy tehetetlen és igazából nyo

morék vagy. Felszínes kapcsola
tok -  csak semmi elkötelezés! 
Óvatosság: vigyázni, nehogy vala
ki kizökkentsen szépen megko- 
reografált életedből, mert akkor 
kiderül, hogy kártyavár volt.

Pedig a vágy megvan benned. 
Tüdőm, látom, érzem. Elszólt 
szavak, elejtett pillantások: a 
szeretetre vágyó ember segély
kérései ezek. Csak te nem érte
néd őket? Csak te nem beszélsz 
a nyelvükön? És aki fölfogván a 
jeleket, hozzád siet, miért űzöd 
el magadtól? Most azt gondolod: 
kegyetlen vagyok és egyáltalán 
nincs igazam. Tálán tényleg 
nincs. Igazságtalan vagyok talán, 
amikor azt mondom: már nem 
vársz semmire. M ert tényleg su
gárzik belőled: érzed az életed

ben lévő űrt, és keresed azt, ami 
hiányzik onnan. De kicsit gőgö
sen, fölemelt fejjel keresed azt, 
amit talán mindennap félre
rúgsz, mert nézed, de nem látha
tod meg... Be kellene kötnöd a 
szemeidet és a lelkedet kellene 
kinyitnod. Tálán vak koldusként 
kellene várnod, hogy valaki ke
zével melegítse meg dermedt uj- 
jaidat és üveggyöngyöket dobjon 
üres kalapodba. Üveggyöngyö
ket, ami talán értéktelen minden 
más ember szemében, de neki ez 
az egyetlen és legdrágább kincse, 
de ezt is odaadja neked, m ert ta
lán segíthet rajtad. M ert ezek
nek az Üveggyöngyöknek a csil
logása talán újra megnyitja a 
szemeidet...

-  s a  -

Ő jön!
„Jön!” -  kiáltja a folyosón kémlelő gyerek, és azonnal el

csendesül az előbb még hangosan zsivalygó sereg az osztály
ban. Az igazgatót csend és rend fogadja.

„Jön!” -  kiáltottuk örömmel gyermekkorunkban, amikor 
apánk hazatért egy-egy útjáról. Kacagva futottunk eléje.

„Jön!” -  kiáltotta Adám Évának, s ezután hanyatt-homlok 
menekültek a paradicsom legelrejtettebb zugába. Minden 
okuk megvolt erre. Isten mint bíró jött hozzájuk, és e bíró 
előtt joggal rémül meg az ember.

„Jön!” -  suttogták ijedten az izráeliták, amikor ünnepi öl
tözetben összegyűltek a Sínai-hegy csupasz sziklái mellett, és 
átható harsonaszó vált mind erősebbé, miközben sötét felhő 
vette körül a hegyet. Szent rémület fogta el őket. Igen, ma
ga Isten érkezett hozzájuk -  mint törvényadó. Jól tennénk, 
ha szent félelemmel tisztelnénk és cselekednénk akaratát.

„Jön!” -  kiáltották a pásztorok a szent éjszakán és öröm
mel siettek hegyen-völgyön át Betlehembe. Volt okuk az 
örömre, és velük együtt nekünk is!

Isten jött el hozzánk -  ó, szinte elképzelhetetlen -  mint 
testvérünk, mint szolgánk, mint terhűnket hordozó, mint en
gesztelő bárány, Békesség fejedelme és örömöt hozó!

W. B usch

Az Úr előtt nyíljék az út!
O, nyissatok, ajtót, kaput,
Dicső Király a föld felett 
S Megváltó is, ki áld s szeret.
Üdvöt hoz és éltet nekünk,
Hadd ujjongjon hát énekünk 
Áldott legyen neved,
Szálljon rá tisztelet!

Tudom, hogy vétkeztem gondolatban, szóban és tettben.
Nagyon sok jót elmulasztottam megtenni, és olyan sok 

rosszat cselekedtem.
Bánom bűneimet, és elfordulok mindattól, amiről tudom, 

hogy rossz.
Tudom, hogy életed értem adtad a kereszten.
Most hálásan visszaadom Neked önmagamat és arra kérlek, 

hogy lépj be az életembe.
Jöjj szívembe mint Megváltóm, és tisztíts meg.
Jöjj szívembe mint Uram, és irányítsd életem.
Jöjj szívembe mint Barátom, és legyél velem.
Én pedig szolgálni foglak életem hátralevő éveiben teljes en

gedelmességgel. Amen
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Szivem ceendben u  Úr • r t fi - gyei, ki le - |it ,

H  i  I 1J j j j  i u  I 1 jS B |
Szivem csend - ben az Úr • ra fi - gyei, ki se - git.

Szivem______csendben az Úr - ra fi - gyei.

Ifjú sá g ita lá lk o zó  I ki adón
A bágyadt őszi napsugár tavaszt idézVé,' a szabadba csalo

gatta az embereket november 9-én, amikor is a Pest Megyei 
Egyházmegye ifjúsága Ikladra igyekezett.

János Zsuzsanna hévízgyörki lelkésznőnek, az egyházme
gye ifjúsági munka felelősének a gondolata volt, hogy az 
ikladi új, szép gyülekezeti házban kellene megtartani az egy
házmegyei ifjúsági találkozót. A fiatalok egyetértettek ezzel 
és mintegy százan összegyülekeztek ezen a napon a Bibliával 
való foglalkozásra, együttgondolkodásra és éneklésre. A re
formációról, a lelki megújulásról volt szó.

Az alkalom Koczor Tamás gyóni lelkész gondolatébresztő 
előadásával kezdődött, aki Pál apostol hitvallását szólaltatta 
meg arról, hogy mit is jelentett neki Krisztussal együtt élni, 
és ezért sok mindent kárnak és szemétnek tartani. Bizony, 
lehet nekünk is a Krisztusban való hit alapján sok mindent 
kárnak ítélni és tartani. Ezt az előadást követte MekisAdám 
acsai lelkész nagyszerű előadása a formációról, a deformáció
ról és a reformációról. Az üdvösségre teremtett embert a 
bűn rontása a korszellem hatására is, az Istentől elszakadás
ra indítja, ma különösen is. De a reformáció Krisztus ke

resztjén elkezdődött, ő az, aki igazán reformálni tud minket, 
ahogyan azt Luther is átélte. Az egyházmegye fiataljai nyi
tott szívvel hallgatták az előadásokat és meg is beszélték azt 
a bibliakörökben.

A közben elkészült ebéd gyorsan a helyére került, és a dél
utáni program a pilisi fiatalok vetített képes előadásával 
folytatódott. Ezt fejezte be a templomban megtartott úrva
csoraosztás, amelyet Gáncs Péter nagytarcsai lelkész szíveket 
nyitogató igehirdetése vezetett be, aki azon gondolkodtatott 
el bennünket, hogy nem lehet a bűnökkel úgy bánni, mint a 
kabátunkkal, hogy egyszer letesszük azokat, aztán újra fel
vesszük, meg kell tőlük szabadulnunk. A mozgó úrvacsora- 
vételnél több mint nyolcvanan vettek úrvacsorát.

Számomra sokat jelentő volt az, hogy két olyan balassa
gyarmati leány is jelen volt, akik közül az egyiknek az édes- 
apja egykor a balassagyarmati ifjúsági bibliaórám tagja volt.

Már besötétedett, amikor a közös úrvacsoravétel után a 
templomudvaron kört alkotva hangzott az ifjúság búcsú
éneke, amely Istennek hála, egy jól sikerült ifjúsági találko
zó végét jelentette.. Hogy ez sikeres lett, abból az ikladi 
gyülekezet fiataljain túl a gyülekezet asszonyai is kivették a 
részüket.

Völgyes P á l

Kiállítás az O rszágos Széchényi Könyvtár legféltettebb kincseiből

A magyar nemzeti könyvtárat méltán sorolhatjuk 
azok közé az intézmények közé, amelyek megértet
ték a honfoglalás ezerszázadik évfordulója megün
neplésének jelentőségét. A „Kincs, műkincs, 
közkincs: az Országos Széchényi Könyvtár 
ciméliagyűjteménye” című kiállítás olyan értéket tár 
a látogató elé, amilyent az életben csak egyszer
egyszer lehet látni. CIM ÉLIUM  -  kincs, vagyon. 
Görög szó. Könyvtárak és egyházi régiségek, gyűj
temények legszebb antik és középkori eredetű, 
arannyal, ezüsttel, drágakővel vagy elefántcsonttal 
ékes darabjaira vonatkoztatják, többes számban: 
cimélia. A meghatározás vonatkozik a bibliofil é r
telemben vett szép könyvre, vagy forrásértékét te 
kintve: régisége, a művészi kivitelezés, a történeti 
jelentősége együtt, de külön-külön is ciméliummá 
teheti. A  mostani kiállítás anyaga három teremben, 
három részre csoportosítva 119 db kézirat, nyom tat
vány, díszkönyv. Sok közülük eddig csak a kutatók 
részére állt rendelkezésre megfelelő környezeti kö
rülmények között. Hő- és fényérzékük m iatt nem 
kerülhettek hosszabb ideig kiállításra.

Most -  a három légkondicionált terem ben, meg
felelő előkészítés után a legféltettebb kincsekben is 
gyönyörködhetnek a tudomány és művészet barátai 
1977. január 26-ig.

A z I. terem ben a kézzel írott cim élium - 
gyüjtemény legszebb darabjai kaptak helyet az 
egyiptomi aranyműves papiruszától (Kr. e. 3-2. 
sz.) a különböző szertartáskönyv-töredékekig. Itt 
látható a szenzációs budapesti lelet, a 
M innesang-töredék a 13. sz. végéről, Bibliák, ka
lendáriumok, imakönyvek, a Pray-kódex a halotti 
beszéddel, az Anjou-kori M agyarország kultúrá
já t idéző Képes Krónika (1358 után), a Leuveni 
kódex az Ómagyar M ária-siralommal (Itá lia , 13. 
sz.), Anonymus: G esta Hungarorum  (13. sz.) zsol- 
tároskönyvek, énekgyűjtemény 1420-1430-ból, 
melyet a Felvidék vegyes lakosságú városaiban 
több nyelven énekeltek.

A  II. teremben a CORVINÁK. A  magyarországi 
reneszánsz legjelentősebb, világhírű könyvészeti 
és művészettörténeti emléke Mátyás király 
(1458-1490) budai könyvtárából: harmincöt felbe
csülhetetlen értékű dúsan illusztrált mű.

A III. teremben a nyom tatott ciméliaegyüttes lát
ható, olyan könyvek, melyekről egy ismeretlen 
nyomdász az 1460-ban megjelent Catholicon záró
mondatában így írt: „ez a könyv nem írónád, pala
vessző vagy toll segítségével íródott, hanem a patricák 
és betűformák csodálatos harmóniájával, arányával 
és mértékével nyomtatták és alkották. ” Papírra írt ős- 
nyomtatványok ezek (és néhány pergamenre nyomta
tott díszpéldány). Ősnyomtatvány a könyvnyomtatás 
első, mintegy 50 évében, 1500. december 31-ig meg
jelent mű. A nyomdák többsége magát a nyomtatást 
végezte, a díszítést a könyvfestő műhelyek készítet
ték a megrendelő igénye szerint. Az itáliai könyv
művészet remekei mellett látni német művész orna- 
mentális díszítésével készült kötetet, itt van a 42 so
ros Gutenberg Biblia (1454-55 körül készült perga
menre), a Magyarországon nyomtatott első könyv, a 
Budai Krónika (1473), a Sylvester János fordította 
Ujtestamentum magyar nyelven. Sárvár-Újszigeten 
nyomtatott első magyar nyelvű könyv, Lázár deák 
1528-ban készült első nyomtatott térképe Magya
rországról, Bibliák, könyvek, értékes érdekességek, 
magyarországi rab leírása a török birodalomról a
15. sz. közepén. Található a tárlókban például egy 
természettudományi munka 1478-ból, orvosi kézi
könyv 1500-ból.

,„A humanisták hamar felism erték az új technika 
kínálta lehetőséget, sorra jelentek meg a klasszikus 
görög-romai szerzők munkái, megindult a kéziratok 
rendszeres kutatása a kolostorok könyvtáraiban, s 
egyre nagyobb igény mutatkozott az egyes szerzők m ű
veinek összkiadására, a szövegkritikai kutatá- 
v S itiÄ . , olvashatjuk a „Kincs, műkincs, közkincs” 
kiállításhoz Karsay Orsolya szerkesztésében megje
lent tartalmas kísérő füzetben.

A látványos, nagy értékű kiállítás létrejöttét a 
Corvina Alapítvány, A Honfoglalás 1100 Évfordu
lója Emlékbizottság és a MTM Kommunikáció tá
mogatta.

M egtekinthető 1997. január 26-ig a Budavári Pa
lota F épületében.

S eb e ik en  P á lm a

Egy koncert 
továbbgondolása

A z egyházak szellemi életével kapcsolatosan gyak
ran lehet azt a kritikát hallani, hogy a „vallásosság” 
címszava alatt bármit el lehet adni az egyházon belül. 
N e tagadjuk, van -  illetve lehet -  benne valami. Sok
szor a színvonal rovására is megelégszünk azzal, hogy 
hívő mezbe öltöztetjük egyébként esetleg félkész vagy 
értéktelen szellemi termékeinket, s máris úgy tekin
tünk rájuk, m int fogyaszthatóra, am it m indenkinek el 
kell tudni fogadni, s még örülni is kellene neki. Utána 
pedig megsértődünk, ha a világ nem hajlandó velünk 
tartani, s mindazt, am it leteszünk a társadalom elé 
szellemi vagy kulturális ételként, enyhe s elnéző m o
sollyal fogadják.

Nos, reformáció ünnepe előtt Veszprémben olyan 
élményben volt részem, amely ez ellen a kritika ellen 
szól. A  Reformációi esték első napján, 1996. október 
utolsó vasárnapján a veszprémi reform átus tem p
lomban hallhattam J. S. Bach „Ein feste Burg”-kan- 
tátáját. A  m ű bemutatásának a gondolata is telitalá
lat: Bach közös kincsünk, nem csak az evangélikuso
ké, nem csak a protestánsoké vagy a keresztyéneké, 
hanem mindenkié, aki a zenét szereti Európában 
vagy bárhol a világon. A z ő  neve minőséget jelent, és 
nem  csak az egyházon belüliek számára. A  m ű alap
jáu l szolgáló korái, az Erős várunk azonban mégis 
különösképpen a protestánsoké, s azon belül is a m i
enk, evangélikusoké.

Jó volt ott lenni ezen a koncerten. Több okból is. 
Először is, mert tényleg jó  koncert volt. E z azt jelenti,

hogy a zenészek is, a kórustagok is, a szólisták is m i
nőségre törekedtek, nem elégedtek meg a „valahogy- 
m ajd-csak-lesz”-színvonallal. A z egyházijelleg m ost 
nem jelentette azt, am it amúgy sem szabadna jelente
nie, nevezetesen hogy ami hiányzik a munkából, a 
hozzáértésből, azt pótoljuk valamiféle rosszul értel
mezett felebaráti szeretettel. A  szó jó  értelmében profi 
módon szólalt meg a mű.

Jó volt o tt lenni azért is, mert láthattam, hogy egy 
jó, színvonalas m ű bemutatása hány embert képes 
fellelkesíteni: gyülekezeti tagokat, más felekezetbe tar
tozókat és egyházhoz nem tartozó, de a jó  zenét szere
tő, azt magas szinten művelő embereket egyaránt. Tu
dom, hogy a háttérben is sokan álltak -  szervezők, 
szponzorok (köztük evangélikus egyházunk is) - , akik. 
a maguk módján segítettek ennek a m űnek a létrejöt
tében. A  szólistákat, a zenészeket s a kórust (melynek 
egy részét a Veszprémi Evangélikus Kamarakórus al
kotta) pedig Szelényi Pál karmester verbuválta össze a 
megye egész területéről.

Jó volt látni, hogy a koncert nem maradt az evan
gélikus, illetve a református gyülekezet belső ügye: te
le volt a templom hallgatósággal. Valószínű, hogy so
kan inkább kulturális élményre vágytak, m intsem lel
ki feltöltekezésre, de ez nem baj: amellett, hogy egy 
koncertélmény részeseivé lehettek, még arra is van le
hetőség, hogy a zene hatására esetleg elgondolkozza
nak: az azért nem semmi, ha valaki ki tudja m onda
ni, hogy Erős vár a m i Istenünk. ..'

Végezetül pedig jó  volt o tt lenni, m ert (őszintén 
bevallva) egy kissé büszke is voltam , noha a kon
certért sem m it nem  tettem . De hasonló érzés fogott 
el, m int am ikor külfö ld ieknek m utattam  meg a 
magyar irodalom  néhány szép alkotását. Sokunk 
számára az Erős várunk soha nem  lesz egy dallam  
a sok közül — em lékek, érzések, esetleg hovatarto
zási élm ény is kötődik hozzá m indenféleképpen 
valamilyen belső, m ondhatni intim  kapcsolatunk 
van vele. E zt a világ elé tárni, m egm utatni úgy> 
hogy talán m ások is ráérezzenek arra, m it jelent 
ebben az erős várban lakni — nagy élm ény volt. Kö
szönet érte.

Hegedűs Attila



(Folytatás az 1. oldalról) 
juttatása történelm i tradíciónk 
és ökumenikus elkötelezettsé
günk. Jogalkotásunkban és szer
vezeti felépítettségünk megha
tározásánál nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, milyen keretek kö
zött él és szolgál az erősebb test
vér. Ez korántsem jelenti a má
solás kényszerét.

V. Anyagi szempontok
Szándékosan utolsó pontként 

említem. Nem lehet döntő érv 
elhatározásunkban, de nem is le
het figyelmen kívül hagyni. Új egy
házkerületi centrum felállítása és 
üzemeltetése további költség. Is
mert gyülekezeteink nagyon sze
rény aldozatvállalási szintje. Eb
ben a testületben nem lehet titok, 
hogy az állami támogatás a legna
gyobb bevételi forrása egyházunk
nak a külföldi segélyek mellett. 
Felelősséggel kell felvetnünk a 
kérdést, Vállaljuk-e ezen feltételek 
mellett a gyülekezetek nagyobb 
megterhelését, ill. a kisebb mérté
kű segélybiztosítást az erőtlen gyü
lekezetek számára.

Ü lést tartott a kerületi presbitérium
VI. A z időfaktor

Evangélikus Élet 1996. december 8.

LELKESZAVATÁSOK

Első helyen eldöntendőnek vél- 
nem a változás melletti szavazás 
esetén a bevezetés időpontjának 
F'^8aatározását. Ez a döntés sok 
belső feszültség elejét veheti, fe- 

ts.éget szüntethet meg. Másfe
lől mindenképp időt és anyagiakat 
igénylő vállalkozás az esetleges 
struktúraváltás bevezetése. így le
het financiális ütemezési tervet ké
szíteni. Személyi állományunk mi
nőségi és mennyiségi növekedése 
évek múltán kedvezőbb döntési 
helyzet elé állíthatja gyülekezete
inket.

Úgy vélem, egyházunk egésze 
akkor hoz helyes döntést zsinati 
atyáinak adott bizalma s felhatal
mazása alapján, ha mind a hat 
szempontot szeme előtt tartja s 
fontolóra veszi szándékának vala
mennyi következményét.

Egy azonnali rossz döntés több 
bajt okozhat, mint egy időt igény
lő, megfontolt, de később megva
lósuló szervezeti átalakítás.

Adjon Urunk felülről jövő böl
csességet a kerületi, területi ren

dezés döntéshozatalának folyama
tában.”

A jelentés további részében elvég
zett püspöki szolgálatairól, az isko
lák működéséről, a gyülekezetek hit
életéről és anyagi helyzetéről szólott. 
Mindezekről részletes jelentések is 
elhangzottak az egésznapos ülés fo 
lyamán.

*
Az Országos Presbitérium elé a 

következő két javaslatot terjesz
tette az Egyházkerületi Presbité
rium:

1. A  Rádióval, Televízióval, írott 
sajtóval való jobb kapcsolattartás, 
egyházunkról való híradás, valós 
kép kialakítása, helyes tájékoztatás 
érdekében javasolja a Presbitérium 
állandó „Szóvivő” megbízását.

2. Gyülekezeteink felelősségvál
lalásának ébresztése, növelése ér
dekében javasolja a Presbitérium, 
hogy közegyházi segélyt csak azok 
az egyházközségek kapjanak, akik 
nyugdíjasonként havi 100,- Ft, ak
tív dolgozónként havi 200,- Ft egy
házfenntartói járulék fizetését pres- 
bitériumi határozatként elfogad
ták.

Záróakkord
A z Északi Egyházkerületben ebben az évben 11 fiatalt avattak lelkésszé. 

A  tizedik Mesterházy Zsuz sann a  volt, akit a győri Öregtemplomban, a 
tizenegyedik Endref fy Géza, akit a budapest-kelenföldi templomban ava
tott lelkésszé D. Szebik Im re, az egyházkerület püspöke.

99 • m ert nem  fogyott el irgalm a!”
Hetvenéves a mezőtúri templom

Az 1996. év igéje adott örömöt 
és erőt ebben a sáros alföldi vá
rosban élő alig másfélszáz evan
gélikusnak is az év minden nap
ján, mint a világon sok százezer 
hittestvérnek. Ez az ige indította 
el azon a jeges, tükörsima úton 
újév napján a kedves 1926-ban 
épült -  70 éves templom felé azo
kat, akik vasárnapról vasárnapra 
imádsággal, munkával, ado
mánnyal, hívó szóval készültek, 
hogy egy őszi napon hálaadással 
állhassanak meg az őket szerető 
kegyelmes Isten előtt.

Október 26-án reggel három 
szor kondult meg az egyetlen ha
rang és ünnepelni hívta mindazo
kat, akik ennek a templomnak a 
szolgálatát igénybe vették és ve
szik. Budapest, Miskolc, Szarvas, 
Békéscsaba, Kecskemét városok
ból érkeztek hajdani túriak. A 
város nagy református gyüleke
zetét mind a négy lelkésze és tag
jai képviselték, köztük közintéz
mények vezetői. Ezen az ünne
pen valóban kicsi volt a tem p
lom. Segítségünkre volt a szép 
napsütés és a technika, így az ut
cán, a Gyülekezeti Házban és az 
udvaron is hallatszott a temp
lomban elhangzó ének, imádság, 
igehirdetés.

A hálaadó istentiszteleten a 
szolgálatot D- dr. Harmati Béla 
püspök végezte, segítségére volt 
Táborszky László, a kelet-békési 
egyházmegye esperese és Feyér 
Sándor István, Mezőberény II. 
kerületi lelkész. A liturgiában a 
mezőberényi I. kerületi ifjúsági

énekkar szolgált, Búkor Csaba 
vezetésével. Az igehirdetés 
örömhírt közölt az összegyűltek- 
kel: „Ne félj te kicsiny nyáj... ” (Lk 
12,32.) Adja a mi Urunk, hogy va
lóban elnyerjük az „országot”. Az 
istentisztelet végén a jövőbe és 
erősségünkbe kapaszkodó hittel 
zengett az ének: „Erős vár a m i Is
tenünk. .. ”

A  közgyűlésen a Mezőtúron 
megalakult Evangélikus Egyház- 
község első éveinek és a templom 
építésének története hangzott el. 
A gyülekezeti munkatárs megem
lékezett a templomépítőkről, az 
ország különböző részeiből, a 
Szarvasról idekerült családokról, 
az Erdélyi Hétfaluból, Trianon 
után ideszármazottakról. E csalá
dok az utóbbi 50 évben az ország 
más tájaira kerültek, leszárma
zottaik nagyrészben nem élnek 
már itt. Ma újabbak keresik eb
ben a városban a kenyerüket, és 
ennek a templomnak az a felada
ta, hogy mindig az itt élőknek le
gyen otthona. Van, aki rátalál a 
nagy városban a „kicsi tentplpm-,. 
ra” (ahogyan itt nevezik), és van, 
akit a gyülekezet talál meg, mert 
70 év alatt sem fogyott el a jó 
Pásztor irgalma. Ezt hirdeti a 
templom falára helyezett emlék
tábla is, mely egy régi család ado
mányaként a jelen eseményét őr
zi a jövőnek.

Elhangzott az áldott emlékű 
szolgálattevők neve is: Wikkert 
(Virányi) Lajos, Botyánszky János, 
Bártfai Lajos, Riesz György. A z 
utóbbi másfél évtizedben is min
dig volt szolgálattevő, ha váltot
ták is egymást, Akit szolgáltak, 
mindig ugyanaz marad.

Az ige szolgái mellé mindig ka
pott a gyülekezet áldozatkész vi
lági elöljárókat is: Németh Ferenc, 
Zsilinszky Mihály, Mohar József, 
Akiknek segítő szeretete építette 
a gyülekezetét.

Az ünneplő gyülekezetét kö
szöntötte Táborszky László espe
res, Perjési Sándor a református 
lelkész-elnök, Nobik Erzsébet 
szarvas-ótemplomi lelkész, Feyér 
Sándor István mezőberényi lel
kész. Táviratban köszöntötte Sza
bó József, a Jász-Nagykun- 
Szolnok megyei közgyűlés alelnö- 
ke, a mezőberényi I. kerületi lel
kész levélben küldte el köszönté

sét, Gödöllőről, Kunágotáról és 
még több helységből kedves el
származottak küldték el soraikat. 
Részt vett az ünnepségen dr. 
Valentinyi Károly, a kelet-békési 
egyházmegye felügyelője, a 
Botyánszky és Bártfai család tag
jai, az egykori, jelenleg Nyírség
ben szolgáló lelkész, a kelet- és 
nyugat-békési egyházmegye lel
készei szép számban.

A közgyűlés után 70 év törté
netét telunthették meg az érdek
lődők képekben, iratokban, régi 
újságokban, szerény kiállításon. 
Befejezésül mindenki együtt vett 
részt a gyülekezet asszonyai által 
megterített asztalok mellett, sze
re te tvendégségen.

A szép nap végén elmondhat
tuk újra a prófétával: „Szeret az 
Ur”.

Jáv o rcs ik n é  Nagy M arg it

A győri öregtemplomban -  
még szeptember végén -  gyűlt 
össze nagy gyülekezet, hogy 
együtt kéijék Isten Szendéikét, 
tegye alkalmas szolgájává a 
győrújfalui gyülekezetben nevel
kedett Mesterházy Zsuzsannát. 
Az avató istentisztelet igehirdeté
se Jn 15,16 alapján bátorítás volt 
az indulónak éppúgy, mint azok
nak a kicsiny gyülekezeteknek, 
melyekbe beosztást kapott, ahol 
elkezdi lelkészi szolgálatát. 
Lovászpatona, Vanyola, Nagydém 
és Csőt „szétszórt juhait” kell 
összegyűjtenie. „Maradj a Krisztus
sal közösségben, legyen szolgálatod 
gyümölcshozó!” -  szólt a bátorí
tás, és ebben Krisztus kegyelme a 
nyilvánvaló, de ez a kegyelem 
akar kísérni útadón. A küldő szó 
egyértelmű: menj és az emberek 
között hirdesd Jézus igéjét, az 
örömhírt, hogy van értelme, táv
lata és célja az életünknek. Tedd 
abban a bizonyosságban, hogy Ő 
is jön velünk. Ahol megfordulsz,

emlékezzenek rád, szolgálatodra, 
legyen mindenkihez jó szavad, hí
vogass hitre és biztass boldog 
életre, istenes dimenziójú életre.

Örömünnepe volt ez az alka
lom a győri, győrújfalui gyüleke
zetnek, a Mesterházy családnak 
és rokonságnak, a lelkészét váró 
kis gyülekezeteknek, de egész
egyházunknak is.

*
A kelenföldi templomban is a 

gyülekezet mellett nagy család, 
papi család leszármazottai kö
nyörögtek a szolgálat Leikéért. A 
püspök mellett ott volt dr. Fabiny 
Tibor professzor, az Akadémia 
nevében, és a családot képviselte 
Endreffy Zoltán ny. nyíregyházi 
lelkész, akinek testvére családjá
ból indult el Endreffy Géza a lel
készi szolgálatba. Nyíregyháza, 
Érd gyülekezete és a budaörsi 
missziói gyülekezet tagjai álltak 
imádságban a felavatandó lelkész 
mellé.

M it jelent ma, itt szolgálni -  te t

te fel a kérdést a püspök Jn 15 el
ső versei alapján mondott igehir
detésében. Sokan vannak ma 
pesszimisták, akik szerint fo
gyunk és beszűkülünk. Ma a szol
gálat missziót jelent! Fiatal kora 
óta Endreffy Géza a misszió irá
nyában tájékozódott, misszioná
riusnak készült. Ezért vette fel a 
kapcsolatot a Norvég Evangéli
kus Egyház missziói szolgálatával 
és arra is készült, hogy segítsen 
Isten ótestamentúrni és újtesta- 
mentumi népének közelebb ke
rülnie egymáshoz.

Ehhez a misszióhoz először is 
Krisztussal kell közösségben len
ni és az ő gyülekezetébe kell be
épülni. Ehhez a beépüléshez kell 
az utat mutatnia a lelkésznek. 
Megmaradni Krisztusban, a sző
lőtőn: egyaránt jelent intellektuá
lis ismeretet és imádkozást. 
Krisztus ügyének megnyerni a 
szószék alatt ülőket -  ez a cél. 
Nem szabad azonban elfelejte
nünk, hogy eközben Krisztus 
minket is tisztogat, szükségünk 
van tisztító késére, hogy el ne bi
zakodjunk. Igéjével és áldásával 
indulsz most, m ert olyan helyen 
fogsz szolgálni -  Budaörsön -  
missziói gyülekezétben, ahol 
szervezni, építeni kell a gyüleke
zetei és építeni kell majd hajlé
kot, templomot az Úrnak.

tszm

KULM ISSZIO

M isszió  -  idehaza
A misszióban nincs megállás. A 

misszionárius hazájában is misz- 
szionál. Bevett szokás és hasznos 
gyakorlat, amit Kunst Irén is tett, 
hogy Kínából hazatérve, a „pihe
nési idejét” arra fordította, hogy 
járta az országot, beszámolt ta
pasztalatairól, s a gyülekezeteket, 
hallgatóit mindig emlékeztette a 
krisztusi küldetésre, a missziói fe
lelősségre.

Közel egy hónapig így volt ven
dégünk Seija Kurorten, a Kül- 
missziói Egyesület által támoga
tott finn misszionárius testvérünk 
is. És ezalatt egy tucat gyülekezet
ben 15 összejövetelen, féltucat is
kolában 12 hittanórán, sőt a teoló
gusok között és egy ökumenikus 
délutánon is szolgált ezer hallgató 
előtt, s utazott hazánkban vagy 
másfélezer kilométert. Beszélt

HÍREK nyugat-bekesbol
Szép és 'bensőséges- ünnepe volt 

a Pusztaföldvári Gyülekezetnek 
november 2-án, szombaton dél
után 3 órai kezdettel. 100 éves lett 
a nagyközség evangélikus gyüleke
zete, s ezért LászlónéHázi Magdol
na lelkész odaadó, lelkes vezetésé
vel belülről tatarozták a szép és 
impozáns templomépületet. Ézen 
a jeles alkalmon D. dr. Harmati Bé
la püspök hirdette Isten igéjét 
Róm 12,21 alapján. A gyülekezet 
lelkésze érdekes történelmi vissza
tekintésében név szerint megemlí
tette elődeit, valamint beszámolt a 
nagy munka menetéről, s virágcso
korral köszöntötték a tatarozást 
levezető szakembereket. Temető
járások ellenére nagyon szép lét
számú gyülekezet vett részt az ün
nepi alkalmon a nagyon kedvező, 
novemberben szokatlan tavaszias 
időjárásban. A templomi istentisz
telet után terített asztal mellett 
maradtak még együtt az ünnep
lők, a nagyközség polgármestere, 
a két békési egyházmegye vezetői 
és lelkészei. Köszönettel és Isten 
iránti hálával gondolhattunk 
mindazokra, akik hozzájárultak az 
ünnephez, akik tisztességes mun
kát végezve, tatarozták a templo

mot, akik előkészítették az isten
tiszteletet, valamint a terített asz
tali. "

*
Három egyházmegye LMK ülése 

volt november 6-án Orosházán: 
Bács-Kiskun, Kelet-békési, vala
mint a házigazda Nyugat-békési 
Egyházmegye espereseinek, lelké
szeinek, felügyelőinek részvételé
vel. Vendég és előadó D. Szebik 
Imre püspök, az OLMK vezető püs
pöke volt. Az úrvacsorái istentiszte
let után a vendégek megtekintették 
a helyi evangélikus gyülekezet 150 
férőhelyes óvodáját és az idén átvett 
500 férőhelyes általános iskoláját. 
Mindkét helyen gyermekek és ne
velők nagy örömmel fogadták a 
vendégeket, s kedves ajándékokkal 
szereztek meglepetést.

A látogatást követően Káposzta 
Lajos esperes homiletikai előké
szítője után D. Szebik Imre püs
pök tartott élénk megbeszélést ki
váltó előadást: „Istentiszteletünk 
liturgikai kérdései” címmel. Az 
evangélikus istentisztelet formai 
és tartalmi kérdései kerültek na
gyító alá azzal az igénnyel, hogy 
megújulásra és újításra van szük
ség. Gáncs Péter lelkész a misszió

ügyében szólította meg a lelkésze
ket, és biztatott a honi evangéliu
mi rádió, valamint a jövőre terve
zett paksi országos evangélikus ta
lálkozó ügyében. MŰsoregyességre 
jutott az orosházi rádióval, így 
rendszeres egyházi műsor lesz 
hallható a régióban.

*

Nagy erőfeszítéssel, sok munká
val elkészült a tótkomlósi evangé
likus, egyelőre 50 férőhelyes szere
tetotthon. .Püspökeink, valamint a 
megyében megforduló vendégeink 
megtekintették és megcsodálták a 
nagyszerű épületet, ami Gyekiczky 
János lelkész Istentől megáldott 
akaratának köszönheti létrejöttét. 
A  tótkomlósi Lelkészi Hivatal cí
mén lehet érdeklődni a bekerülés 
feltételei iránt.

♦
A Szarvas Újtemplomi gyüleke

zet is szeretetotthont létesített 
nem kis erőfeszítéssel és saját 
anyagi forrásból, hogy gondos
kodni tudjon elesett öregjeiről. 
Az ünnepélyes átadásra, felszen
telésre november 17-én került sor 
az egyházmegye elnökségének 
szolgálatával. Az új intézmény 
létrejöttéért Deme Zoltán és fele
sége lelkészek vezetésével a gyüle
kezet hitbuzgó tagjai nagyon so
kat tettek.

finnül, angolul, vagy francia nyel
ven, ahogy éppen a tolmácsolási 
lehetőség adódott, boldogan kö
szöntött magyarul: „Erős vár a mi 
Istenünk!”

Fáradhatatlan lelkesedéssel 
hozta közel a thaiföldiek életét ve
tített képes előadásaiban, aztán a 
marseille-i kikötőben tengődő ara
bok sorsát, a misszió hatalmas táv
latait is bemutatva. Biztatott, hogy 
tegyünk bizonyságot a szeretet tet
teivel, áldozatosan, megvigasztaló, 
meggyőző szóval Krisztusról, min
denek barátjáról és megváltójáról.

A  hallgatóság kérdései jelezték 
a felkeltett érdeklődést. Gyerme
kek, fiatalok kíváncsian öltötték 
fel az egzotikus viseleteket, s cso
dálkoztak a thai nyelv és írás fur
csaságán. Idősebbek szíve indult 
meg a nagy világtávlatokban előt- 
tüiík alló feladatok előtt, hiszen fri- 
ÍÜúket néíH. rejthetjük véka/;alá, 
amikor „lámpatartóba” kellene 
azt tenni, hogy világítson az embe
reknek. Mennyi félelem, babona- 
ság, s tudatlanság tartja még fogva 
a Krisztus-nélkül élőket. Seija 
Kuronen mosolygó lénye, derűs, 
hívő lelkülete magával ragadó in
díttatást adott, hogy a magyar 
evangélikusok is éljék át missziói 
küldetésüket. De a május óta Pá
pua-földön szolgáló testvéreink, 
dr. Bálint Zoltánék levelei, beszá
molói is késztetnek, hogy ne csak 
imádkozzunk értük és az ottani 
különleges időjárási viszonyok kö
zött folyó munkájukért, hanem tá
mogassuk anyagilag is tevékenysé
güket. Ezt azzal is megtehetjük, 
hogy a gyermekmunkához -  Mar- 
seille-ben és Pápua Új-Guineán 
egyaránt -  nyújtunk segítséget 
(íróeszköz, füzet, játék beszerzé
se). Külmissziói Egyesületünk szí
vesen küld befizetőlapot az áldo
zatra kész testvéreknek, hogy a ka
rácsonyi ünnepekre örömet sze
rezhessünk nekik.

Bencze Im re

„KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚR ÚTJÁT!”

Advent csendje
ttA z egyetlen tér, ahol a lélek 

kiterjesztheti szárnyait, a csend. ” 
(Antoine de Saint-Exupéiy) 

Zaklatott volt ez az év. Elfáradtunk. Kimerített 
bennünket a sok ünneplés. És az ünneplések módja. 
Az évfordulók felkavarták a lelkünk melyén szunnya
dó emlékeket. Melyek között van felemelő és szomo
rú. A szomorú is felemelő. így, utólag.

Itt állunk ádvent küszöbén. Karácsonyra készü
lünk. És várjuk, hogy ránk boruljon a csend. A lélek 
csendje. Várjuk az öröm ünnepét. Az ígéret beteljesü-

e nincs csend körülöttünk. Zaj van és viharok, 
at, gond, betegség. És halál. De ahogy a termé- 
örök körforgásában minden tavaszra nyár ion, és 
űen ősz után tél következik, úgy váltakozik éle-J o L  U l a l t  I d  K U V C IK v A IA )  u 6 /  _
oen is a megújulás és az elmúlás. GyermeKeK 
•Jtnek, nevelkednek. Betöltik az életünket. Aztán 
5tté válnak és átveszik tőlünk az élet gyakorlását, 
dvent van újra! Advent csodájára várunk. A 
djére, melyben kitárulkozik a lélek. Magára a vá- 
zásra várunk. Hogy elhozza nekünk a hit es a re- 
ység ajándékát. Vigaszt szomorúságainkra, aláza- 
irömemkre. Mert minden múlandó.
I reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben 
• örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a ré
mségben a Szentlélek ereje által" -  írja Pál aposto 
i  15,13). 8 t
yújtsuk meg újra az ádventi gyertyákat! Aggassuk 
íz ádventi koszorút! Ünnepeljünk! Köszontsuk

azokat, akik a tavalyi ádvent óta születtek. Imádkoz
zunk kicsi életükért!

És emlékezzünk azokra, akik ebben az évben hagy
tak itt bennünket. Mondjunk imát ittmaradt szeret- 
teikért!

Az ádventi gyertyák bizonytalan, gyenge lángjai a 
jelképei életünk erőtlen reményeinek.

De ha leszállunk lelkünk legmélyebb rejtekeibe, 
akkor megtaláljuk a csendet. A  belső csendet. Mely 
független a külvilágtól. A  külső zajoktól. A szívünk 
mélyén őrizzük. Az álmainkkal, az emlékeinkkel. A 
jövőbe vetett hitünkkel. Egymás iránti szeretetünk- 
kel. Isten békéjével, melyet, ha keresünk, megtalá-

De az öröm zarándok ezen a földön” — olvasható 
egy firenzei sírkövén. A jó zarándok pedig gyakran 
visszatér a szent helyre.

Örüljünk ádvent reménységet kínáló csendjeneK. 
Hiszen annyira gyarlók vagyunk!

„Hányt szemmel bérceken futunk 
s mindig csodára vágy szívünk: 
a legjobb, amit nem tudunk 
a legszebb, amit nem hiszünk

A z álmok síkos gyöngyeit 
szorítsd, ki unod a valót: 
hímezz belőlük
fázó telkedre gyöngyös takarót. ”

(Babits Mihály: Húnyt szemmel...)
L en h a rd tn é  B erta lan  Em m a

A prédikátorírók példája
A  külföldi egyetemekről hazatérő magyar lelkészek -  

elsősorban a Wittenbergben végzettek -  a lutheri refor
mációnak nemcsak a lelki, spirituális tanait és üzenetét 
hozták haza, hanem annak tudományos, irodalmi és 
nyelvi inspirációit is. Ezek eredményeképpen alakulnak 
ki hazánkban is a protestáns iskolák Nyilvánvalóan a 
nyugathoz legközelebb eső Sopron városában jön létre 
az evangélikus gimnázium már 1557-ben, vagyis a refor
máció indulása után alig 4 évtizeddel. Ezt követően 
egész protestáns iskolahálózat alakul ki (Pápa, Debre
cen, Sárospatak stb.), s városunk fejlődésének egy bizo
nyos szakaszában, még a 19. század első évtizedében, te
hát 1806-ban a nyíregyházi evangélikus gyülekezet is 
megalapítja a maga középiskoláját. Imm ár 190 éve.

Gimnáziumunk amelynek Alapítólevelében, az első 
pontban az erkölcsi, a keresztyén szellemű nevelés áll, a 
szellemi-tudományos neveléssel együtt, ez időtől fogva válik 
szerves részévé a magyar protestáns iskolák hálózatának

Ennek megfelelően a magas szintű oktatás mellett az 
evangélium tanításait a mindenkor: hittan és valláser
kölcsi órákon, valamint a csendesnapokon és a rendsze
res vasárnapi istentiszteleteken való részvétellel mélyítet
te el a tanulókban. Természetesen nemcsak evangélikus 
vallású diákokat, hanem a történelmi egyházak vallását 
követő tanulókat is -  saját felekezetűknek megfelelően -  
részesítette a keresztyén tanításokban.

A  történelem hosszú évtizedei után, újra hangzik isko
lánkban az evangélium, a szentírás szava.

Ebben a tanévben gimnáziumunk -  csatlakozva az 
Országos Protestáns Napok rendezvénysorozatához -  
ünnepi előadásban emlékezett meg a reformáció 16. 
századi nagy magyar egyéniségeiről: a prédikátor-írók
ról.

Gimnáziumunk dísztermében rendezett irodalmi dél
utánon bemutattuk Dévai Bíró Mátyás, Heltai Gáspár, 
Bornemisza Péter, Sztárai Mihály, Szkhárosi Horváth 
András, Kecskeméti Végh Mihály, valamint az Újtesta- 
mentum-fordító Sylveszter János és a teljes Biblia-fordí
tó Károli Gáspár pályaképét.

A z előadásokat Bozorády Zoltán evangélikus esperes, 
Sipos Kund Kötöny református esperes, valamint e so
rok írója tartották

Előadóink arra a kérdésre kerestek választ: mire taní
tanak milyen erkölcs és tudományos eszméket hordoz
nak a prédikátor-írók müvei, s milyen az a példaértékű 
magatartás, amelyet a tudós lelkész-írók számunkra fel
mutattak A  tudományos, az irodalmi és nyelvi tanulsá
gokból magasan kiemelkedik a prédikátor-íróknak azon 
tanítása, miszerint egy nemzet süllyedése (lásd: török 
megszállás, az ország három részre szakadása) minden 
esetben a nemzet erkölcsi megromlásának a következ
ménye.

1996-ban -  a reformációra emlékezve -e z t a tanulsá
got tartottuk időszerűnek

Dr. B ánszky István  
igazgató
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NAPRÓL NAPRA
Egyenesedjetek fel és emeljétek fel a  fejeteket, m ert kö

zeledik a  megváltásotok. Lk 21.28

VASÁRNAP Amennyire részesültök a Krisztus szenve
désében, annyira örüljetek, hogy az Ő dicsőségének meg
jelenésekor is ujjongva örülhessetek. lPt 4,13 lSám 2,1 
(Lk 21,25-33; Jak 5,7-8; Zsolt 68,1-21). A viszonzás-tan 
már Jób idejében válságba került, most pedig Péter mint
ha újból elővenné. Ha most szenved az ember Krisztusért, 
Isten országában örülni fog -  mondja Péter apostol a leve
lében és valószínűleg igaza van. Ha valaki hangosan, kihí
vóan, a mellét veregetve szenved Krisztusért, hogy azt az 
emberek tudomására hozza, megkapja jutalmát -  az elis
merést az emberektől. Ha pedig valaki csendben, nem ma
gát mutogatva szenved el bizonyos dolgokat Krisztusért, az 
az ember is megkapja jutalmát -  elismerést az Isten orszá
gában.
HÉTFŐ Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek, és 

ne imádjátok őket! Ne bosszantsatok engem kezetek csi
nálmányáival. Jer 25,6 (Mt 6,24; Zsid 6,9-12; Ézs 63,7-16). 
Isten népe hűtlen lett Istenéhez, amikor más népek, a po- 
gányok isteneit imádta, amelyeket emberi kéz alkotott. A 
népet gyakran kísértésbe vitte az, hogy más népek istenei 
az övékkel ellentétben megfoghatók, körülhatároltak vol
tak. A láthatatlan Istenről könnyű megfeledkezni. Mi köny- 
nyebb helyzetben vagyunk, hiszen ismerjük Jézus Krisz
tust, a mi Istenünket. Annál nagyobb bűn, hogy mi is haj
lamosak vagyunk emberkezek csinálmányáit nagyobb tisz
teletben részesíteni, mint Öt.
KEDD Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy min

den kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, minden
kor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben él
jetek, minden jó cselekedetre. 2Kor 9,8 (Zsolt 37,4; JeJ 
2,1-7; Ézs 63,17—64,3). Láthatjuk, hogy a világban mennyi 
a nyomorúság, hányán mennek anyagi csődbe. A Biblia ar
ról beszél, hogy Isten gyermekei nem válnak koldusokká, 
kenyérkéregetőkké. Ha mégis, akkor nem biztos, hogy Is
ten a hibás. Nem azért van nekünk is valamiben hiányunk, 
mert nem bíztuk Jézusra a dolgainkat? Mert magunk akar
juk megoldani a gondjainkat? Ha rábízzuk magunkat, 0  
minden szükségessel ellát.

SZERDA jézus azt mondta a vaknak: „Láss! A hited 
megtartott.” És azonnal megjött a szeme világa, és követ
te Őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, di
csőítette Istent. Lk 18,42—43 (Zsolt 40,4; Jel 3,7—13; Ézs 
64,4-11). Ennek az embernek megjött a szeme világa, és 
dicsőítve követte Jézust. Gyermekükre szokták mondani a 
szülők, hogy a szemük fénye. Valóban megfizethetetlen 
kincs az egészséges szem, a jó látás. Legtöbbünk így szüle
tett és úgy megszoktuk, annyira természetesnek vesszük, 
hogy meg sem fordul a fejünkben, hogy ezért hálát adjunk 
Istennek.
CSÜTÖRTÖK Nagyok és csodálatosak a te műveid, min

denható Úr Isten. Jel 15,3 (Jób 9,8-9; Hág 2,1-9; Ézs 
65,1-12). Az embert csodálattal tölti el a természet szépsé
ge és nagyszerűsége, de ugyanakkor szorongással és féle
lemmel is; Istennek ilyen hatalmas alkotásai mellett ki
csinynek és elveszettnek érezzük magunkat. Az alkotásai
nál is hatalmasabb Isten azonban maga is hozzánk hason
ló, apró porszemmé lett, hogy megszabadítson ettől a féle
lemtől. A kicsinnyé lett Isten, Jézus Krisztus megmutatta, 
hogy az ember élete számon van tartva. Nem kell elve
szettnek éreznünk magunkat.
PÉNTEK Én, az ÚR, vagyok a te gyógyítód. 2Móz 15,26 

(Mk 1,34; Jel 3,14-22; Ézs 65,16b-25). Amikor Jézus a föl
dön járt, akkor sem gyógyított meg minden betegséget, és 
ma sem gyógyít mindenkit testi betegségéből. Az viszont 
biztos, hogy alapbetegségünkből, a bűnből mindenkinek 
szabadulást kínál. Helyreállítja a jó viszonyt önmaga és az 
ember között. Ez a gyógyulás kezdete.
SZOMBAT* Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szere

teted és hűséged őrizzen szüntelen! Zsolt 40,12 (lKor 1,9; 
Mt 24,1-14; Ézs 66,1-4). Isten irgalmas szeretete és hűsé
ge őriz, de ezek alapján ne gondoljuk tévesen azt, hogy 
minden kellemesen és vidáman megy végbe. Isten szerete
te Jézus Krisztust a keresztre juttatta, hogy mi megszaba
duljunk. Bármennyire is kellemetlen, Isten megbünteti a 
bűnt, mert igazságos. Irgalma, szeretete pedig megmutatja 
a bűnből kivezető utat.

Dénes Ilona

V .

ELŐ VIZ

„Jöjj népek Megváltója... 
gyógyítsd vakságunkat!”

Baj van az érzékszerveinkkel, 
mintha egyre csak romlana a hallá
sunk és látásunk érzékenysége, 
élessége. A fiatalok többsége már 
csak a hangos zenét „hallja meg”, 
de még kisebb templomainkban is 
egyre többen igénylik a han
gosítást... Hasonló a helyzet a.sze- 
münkkel is. Alig hisszük el, hogy 
őseink még petróleumlámpa mel
lett is láttak olvasni. Egyre több 
fényt követelünk, mégis egyre sö- 
tétebbnek látjuk a körülöttünk lé
vő világot. Mintha valami titokza
tos szembetegség, hályog támadta 
volna meg a látásunkat. Hiába cse
réljük ki nagyobb teljesítményűre 
a világítótesteket, nem látunk vilá
gosabban életünk igazán nagy kér
déseiben. A legnagyobb veszély, 
hogy teljesen eltompult a lelki lá
tásunk az igazi Világosság érzéke
lésére és befogadására. Fokozot
tan jelentkezik ez a látászavar, lel

ki vakság ilyenkor karácsony előtt. 
A fogyasztói társadalom reklám
gépezete pénzt, energiát nem kí
mélve igyekszik elkápráztatni min
ket mesterséges fényeivel, üres 
csillogással, vakító világossággal. 
Ennek a mesterséges világosság
nak ugyanis alapvető lényege és 
célja, hogy elvakítson. Ne vedd 
észre, mi van a csillogás mögött, 
ne lásd meg, milyen sötét árnyak 
húzódnak a sziporkázó fényforrá
sok mögött...

Az Isten Világossága, Aki Jézus
ban jelent meg, egészen más! így 
hallhatjuk majd a karácsonyi evan
géliumban: a betlehemi pásztoro
kat „körülragyogta az Úr dicsősége”. 
Nem el- és megvakította őket, ha
nem körülölelte, átmelengette 
őket Isten szeretetének világossá
ga. A betlehemi csillag sem vakí
tott el senkit, csak hittel kereső te
kintetek találták meg és követték

engedelmesen, míg rá nem talál
tak a világ Világosságára.

Manapság nagyvárosok villód- 
zó, kemény reklámfényei mellett 
nem könnyű felfedezni a „Hajnal- 
csillag” szelíd fényét. Tálán egy ki
csit úgy vagyunk, mint a sötétben 
vezető autós, akit könnyen elvakít 
a szembeforgalom reflektorfénye. 
1996 ádventi útján is nagy a szem
beforgalom, sok minden és min
denki akar elvakítani minket. Ér
demes megfogadni a  nemcsak au
tósoknak hasznos, sőt néha egye- 
rieSen életmentőtáriúcső'f: ha elva
kított a „szembeforgalom”, ne saj
náld az időt leállni az út szélére és 
megvárni, míg visszanyered látáso
dat. A lelki vakságból való gyó
gyuláshoz kevés csupán leállni. 
Több kell! Kulcsold imára a kezed 
és kérd a régi, de ma is aktuális 
imádság szavaival: „Jöjj népek 
Megváltója, gyógyítsd vakságomat", 
hogy újra visszataláljak a Hozzád 
vezető útra, bármilyen sodró, csá
bító, elvakító is legyen a szembe
forgalom!

Gáncs Péter

VELÜNK EGY 
JOBB VILÁGÉRT

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
karácsonyi pénzadománygyűjtő kampánya

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat neve bizonyára már 
ismert olvasóink előtt, hiszen a 
sajtó -  lapunk is -  rendszeresen 
beszámol kaukázusi segélyprog
ramjukról, ahol a helyszínen dol
gozva, csecsen menekültek ezreit 
segítették a háború alatt, és a bé
kekötés után. Bár ez a szolgálat 
egyáltalán nem veszélytelen -  is
mert a szeretetszolgálati munka
társak ellen áprilisban elkövetett 
fegyveres támadás -  a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat 
folytatja másfél éve elkezdett 
programját. A sok tekintetben 
embertpróbáló nehézségek le
küzdéséhez a segítségnyújtás le
hetősége és a megbékélés remé
nye ad erőt: a program elején 
Dagesztánba menekült cse
csének szorultak támogatásra, 
napjainkban gyakran a grozniji 
oroszok kémek segítséget. Vá
ratlan viszontlátások alkalmával 
elhangzott meghatott köszönet
mondások, a táborvezetők há
lateli köszönőlevelei egy nemzet
közi kis csapatnak szólnak, ame
lyet e távoli vidéken a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat 
vezet...

A különbségtétel nélküli segít
ségnyújtás fogja össze a Szeretet
szolgálat valamennyi programját, 
ebbe illeszkedik bele a menekül
teknek nyújtott segítség Erős
pusztán, a Menekülteket Befoga
dó Átmeneti Otthonban éppúgy, 
mint a hazai szociális gondok

megoldására tett erőfeszítések: a 
Budapesten és vidéken nyújtott 
szociális segítség.

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat karácsonyi pénzado
mánygyűjtő kampányt hirdet, im
már hagyományosan, Ádvent ide
jén. Olvasóink lapunk mellékle
teként a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálatról ismertető fü
zetet találnak, amely pénzado
mány befizetésére alkalmas 
csekklapot tartalmaz. Tavaly, ka
rácsonyi akciói során a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat 
közel húszezer embertársunkhoz 
juttatott el ajándékcsomagot. A 
Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat idén is akciókat hirdet.

A  Szeretetszolgálat célja az 
összegyűlt adományokból többek 
között: Karácsony előtt meleg 
étellel szeretetvendégségbe hívja 
a létminimum peremén élő nagy- 
családosokat, idős, beteg nyugdí
jasokat, otthon nélkül maradotta
kat, és csomagosztással teszi gaz
dagabbá ünnepüket. így kap az 
egyik hétgyermekes gondozott 
család, aki saját gyermekei, mel
lett fogadott gyermekeket is saját
jaként nevel, kolbászt, kenyeret, 
levesport, szaloncukrot, csokolá
dét, almát és narancsot. A 102 
éves budapesti idős, beteg néni, 
aki még mindig kedvesen elbe
szélget a szeretetszolgálati mun
katársakkal, idén ismét lakásában 
veheti át az ajándékcsomagot. A 
Szeretetszolgálat egyik kiemelke
dő eredménye, hogy 21 évi há
nyódás után saját lakáshoz segí
tett egy gyermekkorát mindvégig 
állami gondozásban töltött fiatal 
lányt.

Á karácsonyfa alatt gondolunk 
rájuk és ők is gondolnak ránk...

MECSES SZERETETSZOLGÁLAT 
MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG 

, FELHÍVÁSA
EGYSZERI, KARÁCSONYI CSOMAGKÜLDÉSRE

1991 óta ez évben már a hatodik évben kérjük a jó szándékú embereket, hogy Ka
rácsony alkalmából egy szerény élelmiszercsomagot küldjenek a börtönökben bün
tetésüket töltő embereknek, olyanoknak, akiknek nincs családi, rokoni, baráti kap
csolattartójuk.

A csomag tartalma lehet: nem krémes, nem könnyen romlandó házi sütemény, pl. 
mézes, kalács, beigu, továbbá cukorka, vízben oldódó kávé, filteres tea, olcsó cigaretta. 
Zokni, fehér póló, bélyeg, boríték, könyv, unakönyv, tisztálkodási szerek.

Nem szabad küldeni: spray-t, alkoholos készítményeket, pornográf és agresszivi
tást sugalló kiadványokat.

Nagyon fontos! Minden csomagban küldjünk egy néhány soros levélkét sze
mélyre szólót, néven szólítót pl.: „Kedves Gábor! Karácsonykor szeretettel gondo
lunk magára és imádkozunk ónért! Kovács család.”

A csomagküldésre Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság címén lehet írásban vagy telefonon jelentkezni:

6753 Szeged-Tápé, Heller köz 6. Tel.:/fax: 62/495-592
A jelentkezéskor címet és útmutatót küldünk! M^jzik Mátyás

A VASÁRNAP IGÉJE
KEGYELMI ZÁRADÉK
Jud 17-25

J

Ki ne ismerné Jókai Mór híres 
regényét, A kőszívű ember fiai 
című könyvet. A regény végén 
megjelenik előttünk a teljhatal
mú tábornagy, aki életekről dönt. 
Élet, vagy halál. Amikor kezébe 
veszi a könyv egyik főhősének, 
Baradlay Richárdnak lapját, ak
kor is erről dönt, életről és halál
ról. A lapon mindaz, ami olvas
ható volt, azt támasztotta alá, 
hogy nincs kegyelem, nem lehet 
kegyelem. Aki a hatalom ellen, 
aki az uralkodó ellen lázad, an
nak vesznie kell. A regény meg
lepő fordulatot vesz, az ítéletek
ről döntő tábornagy minden íté
let alá oda irattatja a kegyelmi 
záradékot. Nem teszi meg nem 
történtekké a lapon olvasható- ' 
kát, egyet tesz; kegyelmet gyako
rol. Baradlay Richárd kapitány 
ítéletet várt, és kegyelmet ka
pott!

Júdás levelét olvasva, mint 
tükröt magunk elé tartva, mit lá
tunk, láthatunk benne? Ugyan
azt, mint a regény főhőse: éle
tem, cselekedeteim, szavaim 
alapján nekem csak ítélet jár, 
mert lázadtam Isten hatalma és 
akarata ellen.

Akár bibliai személyeket figye
lünk, akár a saját életünket, 
őszintén meg kell vallanunk, 
hogy mi is egészen addig a „csú
folódók”, az Isten megszomorí- 
tói közé tartozunk, míg Isten 
Szentlelke el nem vezet bennün
ket az élő, Jézus Krisztusban va
ló élő hitre.

Júdás, a bibliai levél írójának 
idejében is ismeretes volt mindaz, 
amit Jézus tanítványai hirdettek és 
tanítottak. Amiről a tanítványok 
tanítottak és bizonyságot tettek, az 
a feltámadott Jézus Krisztus volt, 
aki az ő életüket is átformálta. 
Amikor a tanítványok megszólal
nak, akkor azzal a hittel szólalnak 
meg, hogy elítéljék a bűnt, de ke
gyelmet hirdessenek a bűnösnek.

A tanítványoknak nem kellett 
messzire menniük, hogy. a bűnnel 
találkozzanak, és felvegyék vele

a harcot. Nem kellett nagy távol
ságot megtenniük. Nem kellett 
kimenni az utcára. Nem kellett 
elhagyni a templom, az egyház 
falait. Bűnnel, gyarlósággal, saj
nos, az egyház falain belül is ta
lálkozhatunk. A Sátán, a Gonosz 
mindig tudta és tudja, hol hirde
tik az örömhírt, és a Sátán meg
teszi a maga lépéseit az ember 
életében. Bűnös szenvedélyt 
éleszt, és próbál elszakítani Is
tentől. Júdás, a levél írója egye
nesen így fogalmaz: „testi embe
rek, akikben nincsen Szentlélek.”

„Ti azonban, szeretteim”, így 
kezdődik kétszeresen is a bátorí
tás. Bátorítás a bűn elleni harcra, 
hogy kezünkben a Biblia, hogy 
felfelé, Jézusra tekintünk. Aki 
Jézust szereti, az rámutat, meg
nevezi a bűnt, de szereti a bű
nöst. Miközben Jézus tanítványa 
rámutat a bűnre, féltő szeretettel 
vigyáz az egyház egységére.

Karácsony felé közeledve, sza
bad Jézus második eljövetelére is 
gondolnunk, aki eljön dicsőségé
ben és ítéletet tart. Ha eljön, ta- 
lál-e életünk útján valamit, ami 
mentségünkre lehet, vagy csak a 
„kegyelmi záradékban” bízha
tunk, abban, hogy Jézus meghalt 
értünk és feltámadt megigazulá- 
sunkra.

Béres László

IMÁDKOZZUNK!

Urunk, Jézus Krisztus! Köszönjük 
Neked, hogy elküldted apostolaidat 
szerte a világba, hogy bizonyságot te
gyenek szóval és cselekedettel. Add, 
ahogyan apostolaid példát mutattak, 
mi is példamutató életet éljünk! Éle
tünk ne távolítson el másokat Tőled, 
hanem út legyünk Tehozzád. Add, hogy 
épüljünk hitünkben! Imádságainkat 
bátran vigyük Teeléd! Krisztus, Te 
vagy a dicsőség, fenség, erő és hatalom 
öröktől fogva, most és mindörökké. 
Ámen.

ÖRÖMHÍR címmel evangélikus ád
venti műsort közvetít a Magyar Televí
zió a TV1 csatornáján, december 8-án, 
vasárnap 15-35 órakor.

ADVENTI ZENES AHÍTAT lesz a zuglói 
templomban, december 12-én, csütörtökön 
este 6 órakor (XIV, Lőcsei út 32.). Műso
ron: J. S, Bach, S. Scheidt orgonaművei, va
lamint Ádvent liturgikus énekei a Protes
táns Graduálból. Közreműködik Varga 
László orgona és a Teológia Liturgikus 
Énekszemináriuma, Finta Gergely vezeté
sével. Igét hirdet: Tamásyné Szabó Erzsébet 
lelkész.

HALÁLOZÁS
Prof. dr. Gaizler Gyula orvos-teológus, a 

Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság el
nöke, november 22-én, életének 75. évében, 
súlyos betegségben elhunyt. Temetése de
cember 6-án du. 3 órakor volt a Farkasréti 
temetőben.

ZENÉS AHÍTAT -  KARÁCSONYI OR
GONAMUZSIKA a Bécsi kapu téri temp
lomban december 15-én, vasárnap este 6 
órakor. Közreműködnek a Fasori Évangéli- 
kus Gimnázium orgonaszakos növendékei, 
valamint az iskola zenekara, Jancsovics An
tal vezetésével. Műsoron Buxtehude, J. S. 
Bach, Händel és Zipoli művei. Orgonatanár: 
Peskó György.

A Keresztény Orvosok Magyarországi 
Társasága szeretettel hívja az érdeklődő
ket dr. Makó János előadására: „Mit tesz 
az Orvosi Kamara Etikai Kollégiuma az o r
vosok egymás közötti kapcsolatainak javí
tásáért?^ Az előadás december 14-én, 
szombaton de. 10 órakor lesz a XI., Októ
ber 23. út 5. sz. alatti református gyüleke
zeti teremben.

MEGJELENT! MEGJELENT! 
Útmutató 1997.

Ára: 110,- Ft 
Evangélikus naptár 1997. 

Ára: 230,- Ft
Evangélikus Falinaptár 1997. 

Ára 60,- Ft
Kaphatók és megrendelhe

tők a Sajtóosztály Köny
vesboltjában 

(Vm., Üllői út 24.)

Börtönszolgálat: Imádkozzunk a hajlék
talanokért, hogy a télen biztonságos, meleg 
menedéket találjanak!

Evangélikus gyülekezeti kántomő jutá
nyos áron, jó  állapotban lévő harmóniumot 
vásárolna. Ligetiné Letenyei Erzsébet, Ász
ár, Újszőlő utca 4/a. TfeL: (34) 352-284.

ÁRLESZÁLLÍTÁS!!
KARÁCSONYI VÁSÁR 

november 20-tól december 20-ig
a Sajtóosztály Könyvesboltjában

50%-os

Grünvalszky K.: Ábrázolt egyháztörténet
Régi ár Új ár
1120,- 560,-

40%-os
Bálintné Kiss B.: Tóvá lesz a délibáb 148,- 88,-

Csepp a tengerben (Elbeszélések) 82,- 49,-
Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza 123,- 74,-

Evangélikus templomok (Lev. lapok) 49,- 29,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 81,- 48,-

Akinek a szíve lángolt Krisztusért 68,- 41,-
Görög T.: Imakönyv 86,- 52,-
Hernád T.: Kapernaum 370,- 222,-
Kutas K.: Egy emberélet 65,- 39,-
Piper-Bodrog: Betegágyon 110,- 66,-
J. Ray: Jövevények és vándorok 148,- 88,-
Scholz L.: Jót válj (versek) 83,- 49,-
Terray L.: Küldetésben 152,- 92,-
Terray L.: Izráel és az evangélium 102,- 62,-
Vájta V: A szeretet keresztyén értelmezése 138,- 83,-
Vájta V.: Hitből fakadó élet 172,- 103,-
Veöreös L: A harmadik út 71,- 43.-

30%-os
Ch. Klein: Fény az út végén 380,- 265,-
Elek L: Győri Vilmos 370,- 259,-
Harmati B.: Vallásos költemények 264,- 155,-
Karner K.: Időszerű hitvallás 93,- 65,-
Nagy Gy.: Az egyház kincse 155,- 109,-
Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 120,- 84,-
Beintker-Pálfy: Krisztus tanúja (Luther) 103Í- 72,-

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1996. decem ber 8.
L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik

lós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Marossy Attila teológus; du. 6. Herczog 
Csaba; IL, Modor! u. 6. de. fél 10. CSizmazia 
Sándor Pesthidegkút, O , Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. Korányi András teológus; Békásmegyer, 
HL, Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thumay Béla; 
Csillaghegy HL Mátyás Idn u. 31. de. 10. 
Thumay Béla; Óbuda, ÜL, Dévai Bíró M. tér 
de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.) X Kovácsházi 
Zelma; du. 4. szere te tvendégség, VBL, Városli
geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
Nagy Zoltán; VHL, Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész Géza; VUL, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
CSelovszky Ferenc; VUL, Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VUL, Vgda R u. 33. 
de. fél 10. Fabiny Támás; DL, Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna 
u. 14. de. fél 11. Fabiny Tunis; X , Kerepesi út 
69. de. 8. Thmásy Tunásné; Kelenföld, XL, Bocs
kai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár, de. 11. 
Gáncs Aladár du. 6. Ferenczy Erzsébet; XL, 
Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Marossy Attila teológus; Budahegyvidék, 
XIL, Thrcsay V u .lL  de. 9. (úrv.) Kőszeghy lá- 
más; de. 11. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; du. 
fél 7. Takács József, XDL, Kassák L. u. 22. de.
10. ifj. Kendeh György; XUL, Frangepán u. 43. 
de. 8. if. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Támásy lámásné; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Támásy lámásné; Pestújhely XV, 
Ifemplom tér de. 10. Rafael József Rákospalo
ta, XV, Juhos u. 28. (ldsteniplom) de. 10. Nagy 
Zoltán; Rákosszentmihály XVL, Hősök tere 11. 
de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVL, Bat
thyány L u. de. fél 1T Blatniczky János; Mátyás
föld, XVL, Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky Já
nos; Rákoshegy XVIL, Tessedik tér de. 9. Péter 
Attila; Rákoscsaba, XVIL, Péceli út 146. de. 9. 
(úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, XVIL, Pes
ti út 111. de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, 
XVIL, Gózon Gy. u. de. 11. Kósa László; Pest- 
szentlörinc, XVHL, Kossuth tér 3. de. 10. Hava
si Kálmán; Pestszentimre, XVHL, Rákóczi út 
83. (rét templom) de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest XDL, Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú; du. 5. Bárdossy Tibor Kispest, 
XDL, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pest
erzsébet, 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, (rét imaház.) 
de. 9. Endreőy Géza

ÁDVENT 1  VASÁRNAPJÁN a liturgikus 
grin; lila. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
Lit 1,13-17, az igehirdetés alapigéje: Jud 17-25.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán december 22-én, ádvent 4. vasár
napján a fóti evangélikus templomból, de. 
10.05 órakor. Igét hirdet dr. Cserhátiné Szabó 
Izabella lelkész.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól, a 49 
m-es rövidhullám , 6235 kHz 

december 7. szombat: Missziótörténet -  
Bálintné Kis Beáta

december 8. vasárnap: Ádventi áhítat — 
Ferenczy Erzsébet

L evelezési d in : 2142 N agytarcsa , PC 19.

MÁSFÉL szobás lakás kiadó. Tfcl.: 140-6912.

MEGVÉTELRE keresem az alábbi köny
veket: Pálfy M.: Héber nyelv- és olvasókönyv, 
Karasszon D.: Héber gyakorlókönyv és bibli
ai arám nyelvtan. Luther-biblia német nyel
ven (Leipzig, 1983. Reprint kiadás). Cím: Ko
vács József 7443 Somogyjád, Béke u. 1.

ELADÓ utcafrontra néző, 2 lakásra bont
ható 160 m1 lakható terület, kis udvarral, 
gázfűtéssel. Irányár: 4,8 mill.

Érdeklődni: 2600 Vác, Budapesti főút 72.

KONKOLY MŰVEK
Ibronyóra és harangjáték, harangvillamosítás, 
elektronikus vezérlőóra készítése. 5 éves teljes 

körű GARANCIA 
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Ibi.: 260-7065; 06-30-492-915

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tfelefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Tfelefon: 330-6394

Evangélikus 
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzőnk 
meg és nem adunk visszal



Evangélikus
Elet

61. ÉVFOLYAM 50. SZÁM 
1996. DECEMBER 15.

Ad v e n t  h a r m a d ik
VASÁRNAPJA

__  O RSZÁG
EVANGÉLJKUS 
_ _ HETILAP

ARA: 35  FT

Fogadjátok örömmel. 
E ngedelm eskedjetek néki. 

Higgyetek benne. Ha m egteszitek, 
áldottak vagytok Isten előtt. 

Bocsánatot nyertek. 
Isten valóságos n épe vagytok  -  

szentek, boldogok.
Luther

A TARTALOMBÓL- - - - -
EGY PÉLDAÉRTÉKŰ 

KONFERENCIA

MÚLT ÉS JÖVŐ

AZ ÉNEK A SZOMORÚ EMBER 
LEGJOBB ORVOSSÁGA

ő k W
'MINDNYÁJÁN 
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Ad v e n t  h a r m a d ik  v a sá r n a pja
>/

O k m indnyájan m egism ernek  EN G EM
Önismeretre biztattunk az elmúlt heti részben. 

Isten törvényében rendelkezésünkre álló gyónótü
kör maradéktalanul mutathatja meg lelki és szelle
mi állapotunkat. Az ige által birtokunkba jutott 
önismeretünk nem sok örömmel tölt el bennün
ket. Ha úgy teszünk, mint akik erről semmit sem 
akarunk tudni, azzal még nem védtük ki a  problé
mát. A diagnózis tagadása nem szünteti meg a be
tegséget.

H a sikerült őszinte önismeretre és miatta bán- 
kódásra eljutni, akkor most arra kell fordítanunk a 
figyelmet, aki egyszer már eljött ebbe a világba (el
ső ádvent: ennek részleteiről számolnak be az 
evangéliumok), és azt ígérte misszióval megbízott 
tanítványainak, hogy újra visszajön, és mindent űj- 
játeremt (a második visszajövetel, az előttünk levő 
ádvent a történelem befejezéseként).

Jézus Krisztus eljött a világba, hogy bemutat
kozzon és módot adjon nekünk arra, hogy megis
merkedjünk vele, és megtudjuk mindazt, amit jó
nak látott az evangéliumokban ránk hagyomá
nyozni. Aki vele ismerkedik meg, annyi, mintha 
magával a mennyei Atyával ismerkedett volna 
meg. Ezt maga Jézus mondta így testamentum ér
tékű összefüggésben. Keresztje árnyékában oszlat
ni akarta nyugtalankodó lelkű tanítványai szomo
rúságát, s biztatóan szólt hitről, örök életről, üd
vösségről, s tanítványai egyike túlbuzgó módon 
nem elégedett meg a hallottakkal, Istent akarta 
látni. Erre mondta neki(k) Jézus, hogy aki őt isme
ri, az Atyát is ismeri.

Ez nem morfológiai (alaki) kérdés, nem kiné
zetre vonatkozó, hanem lényegre, minőségre. 
Ahogyan Jézus fordult a  bűnösök, betegek, eleset
tek, alázatosok felé, ugyanígy tesz a mennyei Atya 
is. Ahogyan Jézus fordult a farizeusok, hatalmas- 
kodók, gőgösködők, erőszakosak felé, ugyanígy 
tesz a mennyei Atya is.

Ezért is hálásak lehetünk az evangélistáknak,

.
akik a Szentlélek hatása alatt közvetítik számunk
ra Jézus életét, tetteit a betlehemi jászoltól a ke
reszten át a mennybemenetelig, valamint az újtes- 
támentumi leveleknek Lélektől ihletett szerzőinek 
is, hogy a hit ébredésének és első megfogalmazó
dásainak olvasói és tanulói lehetünk. Hálásak le
hetünk mindazoknak, akik azért fáradoztak -  teo
lógusok, történészek —, hogy minél jobban megis
merhessük a Názáreti Jézus Krisztust, aki hajlan
dó volt érettünk elhagyni a mennyei világ fantá
ziánkat felülmúló gyönyörű ragyogását, elhagyni, 
hogy cserébe meg nem értést, ellenségeskedést, el
utasítást kapjon, aki hajlandó volt kétes erkölcsű 
és intelligenciájú tanítványokkal nagyot és újat 
kezdeni, aki hajlandó volrszenvedést, halált vállk- 
ni és ézeh á möcfon mmdenldnék üdvösséget'szé- lg  
rezni. Ki az, aki előtt koldus pásztorok hódolnak, 
aki miatt messziről tekintélyes előkelőség érkezik 
dús ajándékokkal, s talán maguk is meghökken
nek, hogy jószágistálló a tiszteletre méltó, csillag
jelezte isteni Gyermek palotája?

Nekünk is illendő lenne megismerkedni vele, hi
szen hozott nekünk valamit! Világosságot, értel
met, támaszt, az élet kenyerét és italát, bűnbocsá
natot, örök életet, üdvösséget. Elhalmozna aján
dékaival, s egyben előkészíti a második, a nagy ád- 
ventet, amikor majd véglegesen megérkezik felhő
kön, és megtörténik a legutolsó Nagy Bemutatko
zás. Mindenki még fogja ismerni, mert minden 
egyértelmű és világos lesz. Megismerik tagadói és 
ellenségei, és utolsó reflexükkel talán még kegye
lemért remegnek. Megismerik övéi, akik számára 
jövetele olyan lesz, mint a nehéz betegség és a sö
tét éjjel után a gyógyulás és a napfelkelte. A  vissza
érkező Krisztus előtt a legnagyobb jelentősége an
nak lesz: megismerkedtünk-e vele ebben az élet
ben, és akkor boldogan fogunk RÁ-ismemi, mint 
Üdvözítőnkre, aki bevisz a mennybe.

i l * -* ; Ribár János

KÖZGYŰLÉS A DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN
A  Déli Egyházkerületben ezen az őszön nemcsak a presbitérium gyűlt össze 

számvetésre, de szükség volt közgyűlés összehívására is, mert egyes tisztségek 
időközben megüresedtek, és a választást közgyűlésnek kell elvégeznie. No
vember 15-én volt a két testület ülése, alábbiakban ezekről számolunk be.

A  közgyűlést megelőző istentiszteleten S z i r m a i  Z o l t á n  esperes hir
detett igét lT im  4,16 alapján. A  közgyűlés megnyitása után S á n d o r  
M i k l ó s n é ,  a kerületi számvevőszék elnöke adott jelentést az elvégzett 
munkáról, a számadások ellenőrzéséről, melyeket rendben találtak.

D r. S ó l y o m  J e n ő  kerületi felügyelő jelentésének bevezetésében 
megemlékezett a honfoglalás 1100. és az 1956-os forradalom 40. évforduló
járól, kiemelve mindkét évforduló egyházi vonatkozásait. A  jelentésből kivo
natosan az alábbi részleteket közöljük:

„Nézzük először az anyagi hely
zetet. Egy prosperáló, bőségesen 
építkező egyház képe alakul ki 
előttünk. Egy évvel ezelőtt azt kel
lett mondanom, hogy a hívektől 
származó bevétel messze nem nö
vekedett az infláció arányában. 
Most viszont azt jelenthetem, hogy 
-  bár vitatkozhatunk azon, mekko
ra is volt az infláció -  a gyülekeze
teknek a saját híveiktől kapott 123 
millió Ft-os bevétele, mely az egy
házfenntartói járulék mellett az 
offertóriumok bevételét, az ado
mányokat és a céladományokat is 
tartalmazza, mintegy hatvan szá
zalékkal volt nagyobb, mint a két 
évvel ezelőtti 77 M Ft. Hasonlóan 
növekedtek az egyéb bevételek is. 
Az akkori 288 M Ft helyett több 
mint 400 millióval gazdálkodtak a 
gyülekezetek. Különösen szembe
tűnő az, hogy építkezésekre, na
gyobb felújításokra mintegy 200 
millió jutott 1995-ben. A  harmadik 
mellékletben ezek közül a na
gyobb munkák közül soroltam föl 
néhányat, hogy lássuk, hol folytak 
vagy folynak templom-, gyülekeze- 
tiház- es szeretetotthon-építések. 
Nyilvánvalóan nem valósulhattak 
volna meg ezek, ha nincs külföldi 
segély, vagy nem áll rendelkezésre 
az ingatlanok utáni kárpótlásból, 
esetleg korábban megkapott pénz. 
Mindezzel együtt is azt mondhat
juk, hogy általánosságban az egy
házközségek anyagi téren nyugodt 
évet zártak...

Az előbb látott prosperálással, 
növekedéssel szemben egészen 
más kép alakul ki, ha az első mel
léklet első néhány oszlopában 
megadott, a lélekszámra, a keresz
telésekre, konfirmációra, esketé- 
sekre és temetésekre vonatkozó 
népmozgalmi adatokat tekintjük. 
A lélekszámok, mind a nyilvántar
tott, tehát valamilyen formában is
mert evangélikusok, mind a vá
lasztói névjegyzékben szereplők 
száma évek óta szinte változatlan, 
elsőrendűen azért, mert éppen a 
legnagyobb egyházközségekben 
sokszor kerekített számokat adnak

meg. Ebben eltűnnek az évek so
rán bekövetkező változások. A zsi
nati felmérés adataival történt 
összehasonlítás -  akkor sokkal 
részletesebben kértük az adatokat 
minden egyes szórványra vonatko
zóan -  azt mutatja, hogy ahol nem 
sorolják föl a jelentésben a szórvá
nyokat, ott némely esetben mintha 
el is feledkeznének a szórványok
ban élő hívek számának megadá
sáról. Nem maguk a számok a fon
tosak, nem ezen múlik, hogy há
nyán vagyunk, de a lelkészeknek 
különösen is törődniük kell a szór
ványban élőkkel, s ennek egyik je
le, ha róluk is számot adnak a je
lentésben.

A keresztelések és konfirmációk 
számában továbbra is az elmúlt 
évek romló tendenciái érvényesül
tek. Az 1990. évben tapasztalt 
csúcs után, akkor 2640 keresztelés 
és 1561 konfirmandus volt, az el
múlt évben a keresztelések száma 
2000 alá, a konfirmandusoké 1300 
alá esett. Tálán csak a nyolcvanas 
évek elején volt ilyen a helyzet. Tu
dom, hogy nagyon súlyos demog
ráfiai okok is vannak emögött, de 
az is igaz, hogy ma újra növekszik a 
közömbösség. Nemcsak a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház, de az 
egész ország néz tragikus jövő elé, 
ha a népesség fogyásában nem lesz 
változás. Ezzel szemben talán eny
he javulást látunk az istentisztele
tek látogatottságában és a hitokta
tásban részesülők számában...”

A  továbbiakban szólt egyházköz
ségi és egyházmegyei beosztásokról, 
azok rendezéséről, a Csongrád-Szol- 
noki Egyházmegye zsinat által tör
tént megszüntetése kapcsán. (Erről 
részletesebben a Zsinati Híradóban 
tudósítottunk.) Ezután az egyházke
rületi bíróság működésének zavarai
ról a következőket mondta:

„Két évvel ezelőtt választotta 
meg az egyházkerületi közgyűlés 
az egyházkerület új, az akkor élet
be lépett törvénynek megfelelő 
összetételű egyházkerületi bírósá
got, 6 lelkészt és 6 nem lelkészt,

akik nem estek a nagyon szigorúan 
megfogalmazott összeférhetetlen
ségi szabály alá. Már egy fél év 
múlva szó volt arról, hogy célszerű 
lenne, ha egy ciklusban egyszer 
vagy kétszer a bíróság beszámolna 
az őt megválasztó közgyűlésnek. 
Erről határozat nem született, 
még kevésbé zsinati döntés. így az 
egyházkerületi bíróság munkájáról 
-  az eddig lezárt egyetlen ügy kivé
telével -  szinte semmit sem tu
dunk, pontosabban annyit, hogy a 
bíróság több tagja lemondott bírói 
tisztéről, kettőnek a megbízatása 
pedig egyéb okból vált kétségessé. 
Az egyik bírát esperessé választot
ták, ez a két tisztség a zsinati tör
vény szerint összeférhetetlen. Egy 
másik lelkész pedig az Északi Ke
rületben lett parókus...

Az ún. »hatalmi ágak« szétvá
lasztásának igénye vezetett ahhoz, 
hogy a bíróságot az egyházkerület 
vezetésétől teljesen független 
szervvé tették, de elfelejtették sza
bályozni azt, hol és hogyan történ
jék a bírósági eljárásokkal kapcso
latos ügyek adminisztrálása. Tálán 
ezért is történt az, hogy csak egy 
bírónak a lemondásáról kapott hi
vatalos értesítést az egyházkerület 
elnöksége. Pedig, mivel nincs au
tomatikusan behívható pótbíró -  a 
törvény nem ismeri ezt a tisztet 
a mi feladatunk lenne ciklus köz
ben is gondoskodni arról, hogy a 
lemondottak helyett megtörténjen 
az új bírák választása. Erre kerül 
most sor. A jelentés írásáig azon
ban még nem érkezett be egyetlen 
javaslat sem olyan személyre, aki 
vállalná az egyházkerületi bírói 
tisztséget...”

Végül a zsinat feladataival kap
csolatosan a következő észrevételt 
tette:

„A zsinati munka hiányosságai 
között kell említenem azt is, hogy 
többszöri javaslat ellenére még bi
zottsági előterjesztés kidolgozása 
céljából sem kerültek elő az egyhá
zi alkalmazottakkal kapcsolatos 
speciális munkajogi, szociálpoliti
kai kérdések. Egészen megdöbben
tő a zsinat egyes tagjainak érzéket
lensége ezek iránt a kérdések iránt, 
pedig ha máshonnan nem, lelkészi 
zsinatitag-társaiktól tudhatnák, mi
lyen könnyen kérdésessé válhat a 
lelkészek betegbiztosítása, beteg- 
szabadsága, szülési szabadsága, 
nyugdíja. Talán nem erős az a meg
állapítás, hogy ez ma sokkal inkább 
egzisztenciális kérdéssé válhat, 
mint az, hogy hány püspök lesz...” 

(Folytatás a 3. oldalon)

REMÉNYIK SÁNDOR:

TÉLELŐ
Ez télelő sötétedik hamar,
Mindjárt homályba hull a kis szoba... 
Vájon derültebb volna s biztatóbb, 
Megnyugtatóbb és ígéretesebb,
Ha valaki mellettem ülne most 
És fogná erősen a kezemet,
Fülembe suttogva a varázs-igét?

Nem. Kettőnek is sötét a sötét.

Ez télelő, -  sötétedik hamar...
Ha most körüllengné e kis szobát 
Mindenki, akinek szívére 
Csöppentettem egy csöpp melódiát, -  
Ha átölelne párás zuhataggal 
Egy szivárványos visszhang-vízesés, 
És kórus zúgná fülembe: remélj!?

Nem. Országoknak is éjszaka az éj.

Talán, talán ha betöltene Az,
Akit most is csak hírből ismerek, 
Kihez esetlen imát dadogok 
És hatalmában félig sem hiszek,
Csak akarok, csak akarok...

’ Ha visszahozná múlt novemberek 
Tengeralatti advent-illatát,
Ha megtenné a képtelen csodát,
És olyan volna ez a délután...
Akkor talán, talán, talán 
Fénybeborulna most is a szobám.

Négy tem plom  egy gyülekezetben
Most a rákoskeresztúriak renováltak

Budapest keleti peremén, a 
XVII. kerületben egy gyülekezetét 
alkot a négy Rákos-sal kezdődő 
volt község: Rákoskeresztúr, Rákos
csaba, Rákoshegy és Rákosliget. A  
nagy területen, négy közösségben 
élnek az evangélikusok, de egy kö
zös lelkészi szolgálat köti össze 
őket. November 10-én volt a rákos- 
keresztúri templom felszentelésé
nek 53. évfordulója. Nem kerek 
szám ez, de a hálaadásra nem is az 
évforduló adta csupán az alkalmat, 
hanem az a tény: az évtizedek so
rán a templom külső állagában sú
lyosan elhasználódott. A torony

betonszerkezetében elváltozások, 
törések mutatkoztak. Többkilós 
betontömbök zuhantak a torony 
tövébe, életveszélyessé lett körü
lötte a tartózkodás. Nem lehetett 
várni. Hirtelen mutatkozott a baj, 
gyorsan kellett cselekedni.

Mindezekről Dudás Mihály be
számolója tudósított, a hálaadó is
tentisztelet után tartott közgyűlé
sen. Az első felmérés megmutatta, 
hogy saját erőből nem tudják meg
oldani a hibák kijavítását, segélyre, 
kölcsönre, gyors anyagi segítségre 
van szükség. Elindultak a tárgyalá
sok, segített az országos egyház, a 
segély mellett kölcsönt is vettek fel 
és elvégezték a munkát. Felújítot
ták a harangházat. Mivel beállvá
nyozták a tornyot, elvégezték rész
leges felújítását is kívül és belül. A 
toronysisak rézborítást kapott. Se
gítőjük volt Kertész Gézáké, okle
veles építészmérnök, akinek szak
szerű útmutatásait és tanácsait kö
szönték meg ezen az alkalmon. A 
munkálatok lelke és motorja ép
pen a beszámolót adó Dudás Mi
hály volt, aki napról napra „vezé
nyelte” a feladatokat.

A gyülekezet nem pihenhet még 
ezután sem. Tbvább kell folytatni a 
munkát. Dr. Harmati Béla püspök, 
aki a hálaadó istentisztelet szolgá
latát végezte, igehirdetése beveze
tésében a „leggazdagabb gyüleke

zetnek” nevezte a keresztúriakat. 
Négy templomuk van, mind a négy 
községben egy. Ez pedig további 
komoly áldozatvállalást jelent az 
egész gyülekezet számára.

Igehirdetésében a püspök 2Kor 
6,2 alapján a „most’-ra mutatott 
rá. A  regi Keresztúr eltűnt, városi- 
asodott. Minden megváltozott. Az 
élő gyülekezetei is kikezdte az ate
izmus és materializmus. De most 
mégis megújított templomban va
gyunk. E z most a kegyelem ideje. 
Ébredjünk rá, hogy hol vagyunk és 
kik vagyunk. A jövő útja ez: tata
rozni, javítani lehet és kell. A gyü
lekezetei is! Van rá lehetőség: re
formáció kell! Mert mit ér, ha 
megújulnak a falak, de nem újul 
meg a szív?! Most itt a kegyelem 
ideje, a fiataloknak is hirdethetjük

a megújító igét, a spiritualitás ere
jéből megújulhat az ember, a gyü
lekezet. Vigyázzunk, hogy a ben
nünk lévő világosság ne legyen sö
tétséggé. Ma mindent megtehe
tünk, a kegyelem idején!

Nemcsak a templom újult meg. 
Még korábban elkezdték az orgo
na felújítását is, és most az is befe
jeződött. Ezt az orgonát a Deák 
téri templomból hozták át ide, 
amikor ott az új megépült. Trajtler 
Gábor, a Deák téri templom orgo
naművésze jött el, megszólaltatni a 
felújított hangszert. Istentisztelet 
végén gyönyörködött a gyülekezet 
játékában, amikor bemutatta az 
orgona hangszíneit.

A hálaadó ünnepen együtt örült 
a gyülekezettel a finn testvérgyüle
kezet küldöttsége, Szirmai Zoltán 
az egyházmegye esperese és igen 
sokan azok közül, akiket az áttele
pítés vihara a főváros más kerüle
teibe sodort el. Most hazajöttek.

Kosa László, a gyü
lekezet lelkésze és 
dr. Léránt István, a 
gyülekezet fel
ügyelője köszönte 
meg a jelenlévők 
együttérző szere- 
tetét és imádságát. 
Kovács Erzsébet 
o p e r a - é n e k e s n ő  
szólóénekével pe
dig segítette a gyü
lekezet hálaadá
sát.

tszm
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Hova visz a lábad?

Van lábad, ezért eljuthatsz, ahova szeretnél menni. 
Elmehetsz a barátodhoz játszani, elmehetsz a játszó
térre is, ahol focizhatsz a többiekkel. De megtanul
hatsz kerékpározni, autót vezetni, és így messzebb is 
eljuthatsz. Ha kedved van hozzá, felmászhatsz egy fá
ra, vagy megmászhatsz egy magas hegyet. Télen elme
hetsz szánkózni, korcsolyázni. Elmehetsz az osztállyal 
vagy szüléiddel kirándulni, és bejárhatod, megismer
heted az egész országot is. Mi lenne, ha egy székhez 
volnál kötve, és csak a szoba 4 falának börtönében 
kellene élned, sehova sem mehetnél? Bizony, vannak 
ilyenek is, akiknek béna a lába, vagy elveszítették lá
bukat.

De talán így is sokat hallottátok már szüléitektől: 
Ne menj oda! Nem engednek mindenhova. Sokszor 
látok járni tanuló gyermekeket, akiknek állandóan 
mondják: Ne menj oda! Meg kell fogni a kezüket is, 
mert nem értik, miért ném mehetnek oda, ahova sze
retnének. Ti is sokszor duzzogtok, amikor nem en
gednek el valahova.

Sanyi sem értette meg, miért nem engedik, hogy a 
főúton kerépározzon. Egyszer azután, amikor nem 
vették észre, kimerészkedett a jobbnak látszó kerék
párúira. Eleinte nagyon élvezte. Lehetett gyorsabban 
is hajtani. Csakhogy nem ismerte a közlekedési szabá

lyokat. Egy keresztuthoz érve, nem állt meg, és észre 
sem vette az oldalról jövő autót. Nem tudott megáll
ni, összeütköztek. A  kerékpárja összetört -  egy ideig 
nem is kapott másikat - , és még jó, hogy csak lábtö
réssel mégúszta. így tudta meg, miért nem engedték 
szülei a főútra.

A felnőttek sem mehetnek minden úton. Az utak 
mentén vannak tiltó táblák, piros jelzések. Mennyi 
ember nem ér célba, hiába várja haza a családja, ha
lálát jelenti, hogy nem törődik a tiltó jelekkel. Nem 
minden út jó út, vezet célba, vannak veszedelmes utak 
is. Jézus is azt mondta; csak kétféle út van, az egyik 
örökéletre visz, a másik veszedelembe, örök kárho
zatba. Az egyik út a keskeny út, ezen tiltó táblák is 
vannak, a másik a széles út, amelyen oda mehetsz, 
ahova akarsz, ahova szeretnél.

Levente és Dávid testvérek. Mindkettőjüket vasár
nap templomba küldték szüleik. Levente nem szere
tett templomba járni. Sokszor elcsavargott barátjával, 
később pedig játékklubba jártak. Hiába tiltották szü
lei, nem hallgatott rájuk. Egyszer aztán el is tűnt. 
Megszökött otthonról, kábítószeresekkel élt együtt, 
velük járt később rabolni is. Hiába keresték szülei, 
míg végül megtudták, börtönbe került. Csak most 
tudta meg Dávid, milyen jó, hogy nem ment velük, hi
ába csalogatták. Ezután még jobban figyelt arra, mit 
mond Jézus, mert tudta, csak az a jó út, amelyen Jé
zus járt, és csak ő vezethet el az igazi célba, az örök 
életre. Jézust akarta követni. Ha választani kellett, 
merre menjen, ezt kérdezte, vajon Jézus is elmenne 
oda, ha elmegyek, velem jönne? A te lábaid melyik 
úton járnak? Ha nem a Jézus nyomában jársz, nem
csak földi életed, hanem az örök életet is elveszíted.

Nagy Ilona

É L E T K É P E K  R Ó L U N K

H o rd o z a  G o n d v ise lő  k é z
Kedves Kislány!
Nem tudom, olvasod-e az Evangélikus Elet gyerme

keknek írt rovatát? Remélem, igen.
Nagyon siettem reggel a metróhoz az aluljáróban. 

Nem voltam egyedül, a csúcsforgalomban mindenki ro
hant. Ilyenkor fel kell venni egy gyorsabb tempót, mert 
aki lassabban megy, le is taposhatják

Te is siettél édesanyáddal talán az óvodába vagy az is
kolába. Hatéves lehettél Fogtad a biztonságot nyújtó ke
zet és próbáltad lépteidet felgyorsítani Elfáradtál a fel
nőttek által diktált tempóba, mert megálltál és édes
anyád felé nyújtottad a kezed. Meglepődtem, mert már 
régen nem karon idő súlycsoportban voltál

Édesanyád karjába vett és vitt. Nehezen haladt, mert 
hordozott Téged. Nehéz lehettél DE a biztos kéz vitt to
vább.

Elgondolkoztam, hogy m i felnőttek tudjuk-e kezein
ket úgy kitárni Gondviselő Atyánk félé, Ha “már nem 
mennek a dolgok ahogyan Te tetted gyermeki bizalom
mal? Van ilyen gyermeki hitünk nekünk arra, hogy szo
rult helyzetben merjük kérni, hordozzon bennünket 
Mennyei Atyánk?

Mi felnőttek először más utakat keresünk Gondja
inkban magunk akarjuk hordozni magunkat, pedig az 
ember nem tudja magát felemelni.

Egy példát mondok hogy megértsd. M i előbb cselek
szünk egy dologban, mint imádkozunk, hogy kérjük az 
0  segítségét.

Kedves Kislány! Köszönöm, hogy gyermeki hittel ki 
merted nyitni a biztos kéz felé karjaidat. Bárcsak m i is 
tudnánk minden nehéz helyzetben ezt tenni.

Kedves Kislány! Fontos vagy az Istennek!
Börönte Márti

Készítsünk karácsonyfadíszt

A „borzos gömb” nevű dísz elkészítéséhez közép
vastagságú papírt használjunk. Lehet a papír színes 
vagy mintás is. Rajzoljunk a lapra három egyforma 
nagyságú kört, majd vágjuk ki őket. Rajzoljuk meg és 
vágjuk be a mellékelt ábra szerint az egyes körökben 
látható vonalakat. Az így kapott három bevagdosott 
korongot a negyedik ábrán látható módon állítsuk 
össze. Ezután a korongok széleit egyforma mélyen 
vagdossuk be, és az így kapott rojtokat vagy borzoljuk 
ÖSsze, vagy égy pálcika segítségével apránként göndö
rítsük be. Az így kapott díszeket cérnával akaszthat
juk a fenyőfára.-

H u m o rzsá k
A kis Gáborka igen szeplős, aminek egyáltalán nem 

örül. Kérdezi is:
-  Anyúúú, miért pont nekem van ennyi?
-  Ne zúgolódj -  feleli édesanyja - , ezeket is a Jóis

ten csinálta.
-  A  kistestvért akkor ne nála rendeljük meg -  vála

szol Gáborka.

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

F I A T A L

FARKAS JÓZSEF:
*

Adventi
A művészektől sokat tanulhatunk akkor is, ha ők 

maguk személy szerint nem illeszkednek be abba a 
hittani rendszerbe, amit mi örömmel hiszünk és val
lunk. Németh Lászlónak például sajátosan egyéni 
„üdvtana” van (hosszú tanulmányokat írt róla), de 
ugyanígy Tolsztojnak is, vagy Thomas M ann-nak meg 
a többieknek. Gazdagabba^ tágasabbá teszik a hitéle
tünket a művészek szívén és szaván át hozzánk érke
ző igazságok. Tknuljunk most valamit Dosztojevszkij 
egyik rövid írásából.

Élt egyszer egy nagyon gonosz öregasszony. Csak ma
gának élt, önző volt, könyörtelen volt. Am ikor meghalt, 
az ördögök örömmel vitték a pokol mélységes mélyére. 
De ennek az öregasszonynak is volt őrangyala, és ez na
gyon szomorú volt, amikor látta a rábízott lélek gyötrő
dését a pokolban. Átgondolta az asszony egész életét, 
keresett valami enyhítő körülményt, valami jó  cseleke
detet, amivel odaállhatna Isten elé és irgalmat kérhetne 
számára. És talált valamit: egyszer régen, amikor a 
kertjében volt, elment a kerítés mellett egy éhes öreg kol
dus, és kért tőle valami ennivalót. Akkor kihúzott a 
földből egy szál fiatal hagymát, és odaadta a koldus
nak Semmi másra nem hivatkozhatott az angyal, de 
ezzel a „jó cselekedettel" odaállt Isten elé, és ezért ke
gyelmet kért az elkárhozott léleknek Isten ezt mondta 
neki: jó l van, menj le érte a pokolba. Te fogjad a hagy
ma szárát, ő  pedig kapaszkodjon bele a hagyma gumó
jába. Ha nem szakad el a hagyma szára, kijöhet a kár
hozatból. A z őrangyal boldogan szállt le a mélységbe. 
Hamar megtalálta az öregasszony lelkét, és az Isten ren
delkezése szerint húzta-húzta kifelé a pokolból. Meglát
ták azonban a többiek is, hogy m i történik ás aki csak 
tehette, görcsösen belekapaszkodott az asszony leikébe: 
segíts ki, vigyél ki m inket is erről a gyötrelmes helyről. 
De ő  a pokolban is önző és gonosz maradt. Nem enged-

o k n a k

legenda

te, hogy mások is kiszabaduljanak vele együtt. Elkezdte 
lerázni, lerugdosni magáról a többieket. (Pedig a hagy
ma szára bírta volna az egész lélekfürtöt!) Am ikor az 
utolsó kapaszkodó lelket is sikerült leráznia magáról, 
akkor szakadt el a hagyma szára, és akkor ő  is vissza
hullott a pokolba.

Lehet dogmatikai ellenvetéseket felhozni e „gyer
mekded” történettel szemben. Am többet ér, ha 
megkeressük és megtaláljuk benne a mindenkor ér
vényes igazságot. Különösen most, ezekben az ád
venti hetekben érdemes erre a történetre emlékezni. 
Kihagyhatjuk belőle a poklot meg az ördögöket és az 
őrangyalokat (ámbár még az sem egészen bizonyos, 
hogy nelyesen cselekszünk, ha üres mesének tekint
jük az egészet). Az igazság mindenképpen igazság 
marad: a könyörtelen önzés nem csupán odavisz a 
túlnani pokolba, hanem az már itt és most a pokol. 
Némelyeknek sikerül kiverekedni azt, hogy „mindent 
nekem, csak én egyedül vagyok fontos. . de az ilyen 
látszatgyőzelmek mögött a végső árvaság pokoli kín
ja rejtőzik. És ugyanígy igaz a másik oldalon az, hogy 
már itt a földön az üdvösségből élünk át valamit, 
amikor ezt a leckét tanulgatjuk: nemcsak én, hanem 
te is, sőt először te és ti és ők, és mindig csak veletek 
együtt én...

Az evangéliumokban nem találkozunk vele, de 
Pál apostol idéz egy Jézustól származó Igét: „...mert 
Ő mondta: nagyobb boldogság adni, m int kapni” 
(ApCsel 20,35). Ezekben a napokban, hetekben ki
arad Isten szeretetének „napfénye” a „jókra és gono
szokra egyaránt”. Most könnyebb Jézusra nézve ön
feledten adni, ajándékozni, most át lehet élni valami 
ízelítőt az igazi boldogságból, valami kóstolót az üd
vösségből.

✓
íg é r e t

Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. 
Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből.

4Mózes 24,17
Magá az Úr fog nektek jelt adni: íme, a szűz fogan 

és Bút szül, akit Immánuélnak neveznek. ,
Ezsaiás 7,14

A  nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. 
A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.

Ezsaiás 9,1
Vesszőszál hajt Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyö

kereiről.
Ezsaiás 11,1

Te pedig, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy 
Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, 
aki uralkodni fog Izráelen. Származása eleitől fogva, 
öröktől fogva van.

Mikeás 5,1
Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád 

ragyogó fényhez. Aranyat és tömjént hoznak, és az Úr
dicső tetteit hirdetik. ,

Ezsaiás 60,3.6

Beteljesedés
A napkeleti bölcsek kérdezték: „Hol van a zsidók 

újszülött királya? Mert láttuk csillagát, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.” Máté 2,2

Ne fé(j, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! 
íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak 
nevezz el. Lukács 1,31

Jézus ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ vilá
gossága: aki engem követ, nem já r  sötétségben, ha
nem övé az élet világossága.”

János 8,12
Isai utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint 

Izraelnek üdvözítőül Jézust.
ApCsel 13,23

Felment József is a galileai Názáretből a júdeai 
Betlehembe, a Dávid városába, hogy összeíiják jegye
sével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 
Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte 
elsőszülött fiát.

Lukács 2,4-7
A napkeleti bölcsek bementek a házba, meglátták a 

gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták 
őt. Kinyitották kincsesládáikat és ajándékokat adtak 
neki: aranyat, tömjént és m irhát Máté 2,11

B ib lia : m agyarázó jegyzetekkel Két Karácsonyi oratórium
A Magyarl 

Bibliatársulat 
magyarázatos 
Bibliát adott ki 
a közelmúlté 
ban, s ezt a\ 
szép kötetet 
mutatta be egyl 
sajtótájékozta
tón H a r m a - \  
t i  B é l a  püs-\ 
pök, a Magyar 
Bibliatársulat 
elnöke.

Miért van 
szükség ma
g y a r á z a t o s  
Bibliára? Nem  
elegendő a Biblia szövege önmagában? Nem el
sősorban Isten igéjének kézbe adása a fontos?  
Vajon nem úgy van-e, hogy a Szentírás belső 
összefüggései adnak magyarázatot az egyes részle
tek értelmét illetően?A Szentírás a Szentírást m a
gyarázza -  így hallottuk ezt s fogadtuk el régi igaz
ságként. Szokatlannak találjuk azt, hogy most 
magyarázatos Bibliát vehetünk kézbe. A  valóság 
mégis az, hogy nem idegen a reformáció népétől 
a magyarázatos Biblia. Már az 1590-es kiadású 
Károli Gáspár-féle vizsolyi Biblia is tartalmazott 
lapszéli magyarázatokat és szövegközti jegyzete
ket. Csak a későbbi korok Bibliától való eltávolo
dása eredményezte ezek elmaradását. Hasznos 
újra visszatérni ehhez a gyakorlathoz. Éppen ez 
az eltávolodás teszi szükségessé azt, hogy a B ib
liában található legalapvetőbb bibliai fogalm a
kat, kortörténeti összefüggéseket és földrajzi ism e

reteket az olvasóhoz közel hozza a magyarázatok
kal ellátott Biblia.

Hogyan született meg a Bibliának ez a kiadása? 
A Német Bibliatársulat 1992-ben kiadta a Stutt
garter Erklärungsbibelt. Ez a német nyelvű Biblia a 
revideált Luther-fordítás szövegéhez készített ma
gyarázatokat, s azokat a bibliai szövegek után kö
zölte. A  Német Bibliatársulat most engedélyt adott 
(kiadói jogdíjfizetési kötelezettség nélkül!) arra, 
hogy a Magyar Bibliatársulat lefordítsa, a magyar 
körülményekre alkalmazza és kiadja ezt a Bibliát. 
Tizenöt fordító munkáját egyeztetve történt meg a 
kiadás, amit most kézbe vehet az olvasó. Isten iránt 
hálára kötelez ez a tény.

A  magyarázatos Biblia az Ó- és Újszövetség teljes 
szövegét tartalmazza, de az ún. apokrif iratok nélkül, 
amelyeket Luther sem vett bele a szorosan vett bib
liai könyvek közé. Ezek a könyvek ugyanis nem 
egyenértékűek a Szentírás többi könyvével. Minden 
bibliai könyv előtt van egy bevezetés, ami a történel
m i háttér és összefüggések magyarázatát adja, vala
mint a könyv témájáról, szerkezetéről, keletkezésé
ről, szerzőjéről és esetleges forrásairól szól Ezt köve
ti a magyarázat. A  Függelékben ezenkívül Tárgyi 
magyarázatok is találhatók, s a mértékekről, súlyok
ról és pénzértékekről táblázatos áttekintés tájékoztat.

Könyvismertetésben nem szokás a kiadvány árá
ról beszélni Jelen esetben azonban feltétlenül meg 
kell említeni, hogy a könyv árának megállapításá
nál jelentős csökkentést eredményezett a több felől 
kapott adomány, ami lehetővé teszi azt, hogy a reá
lis ár felénél is kevesebb összegért minden bibliaol
vasó megvásárolhassa és áldással használja. For
gassa is mindenki minél többet és minél nagyobb 
lelki haszonnal!

Vető Béla

Két korábbi Karácsonyi oratóriumfelvételt adott ki újra 
az EM I Classics, illetve a hozzá tartozó Virgin Classics le
meztársaság az idei ünnepekre.

Philip Ledger felvétele 1976-ban készült, kompakt leme
zen most lát napvilágot először. A Cambridge-i Királyi Kol
légium Kórusa és az Academy ofSt. Martin-in-the-Fields ka
marazenekar felvétele több szempontból is érdekes, a Kari 
Richter utáni és a historikusok előtti korszak egyik legjele
sebb emléke. Két hagyomány ötvöződik benne, s előnyére 
szolgál átfedésük is, különbözőségük is. A  fiúkórussal tör
ténő megszólaltatás a régi német hagyományt idézi, 
ugyanakkor nem a lipcsei Tamás-templom vagy a drezdai 
Kreuzkirche fiúkórusát halljuk, hanem egy olyan énekkart, 
mely hasonló szerepet tölt be a brit iskolai kóruséneklés 
hagyományainak ápolása terén. Vezetőjük, Philip Ledger 
eleven, friss, ötletekben gazdag előadást vezényel.

Helen Donath ezúttal nem sok meglepetéssel szolgál, 
szép, angyali szopránja azonban megfelelően simul bele az 
előadásba. Janet Baker elsősorban éneklésének makulát
lanságával, technikai és stilisztikai tökélyével járul hozzá 
az előadás sajátos arculatához. A két férfi szólista inter
pretációja egyénibb és jellegzetesebb. Robert Tear kitűnő 
alakítást nyújt az evangélista és a tenor szólista szerepé
ben. Jellegzetes orgánuma emlékeztet Sir Peter Pearsére, s 
mindig egyéni megszólalása révén azok közé az énekesek 
közé sorolhatjuk, akik sajátos színt jelentenek a nemzet
közi élvonalba tartozó tenoristák között. Énekmondásá
nak nehézkessége kivételességénél és jellegzetességénél 
fogva erényként mutatkozik meg. Mindvégig élvezetes, 
veretes előadást hallunk tőle -  ráadásul a megfelelésnek 
és a különbözőségnek azzal a játékával, melyet a cambrid- 
ge-i fiúkórus produkciója is mutat. Dietrich Fischer-Dies
kau csúcsformában szerepel a lemezen, s ez önmagában is 
elmond mindent, hiszen századunk egyik legnagyobb éne
keséről és Bach-interpretátoráról van szó. Hangjának 
lágysága és hajlékonysága, éneklésének természetessége 
tökéletesen illik a karácsonyi történet megszólaltatásá
hoz.

A  földre jö tt el szegényen -  énekli a kórus, és a kommen 
szónál Ledger szép díszítést alkalmaz. Eszembe jut, vala
hányszor más előadást hallok. Itt-ott változtattak a szöve
gen, az aprócska korrekciók azonban csak néhány, mára

rőfüzetben az angyal rövid szerepét éneklő szoprán - 
Timothy Byram-Wigfield -  nevét is feltüntetni. Ha jól em 
lékszem rá az eredeti kiadásról, lám, ezért -  ha pedig nem 
annál inkább.

A másik, 1989-ben készült felvételen Philippe Herre 
weghe vezényli a Collegium Vocale, Ghent ének- es zeneka 
rát. Ez már a historikus korszak érett szakasza. Az éneke 
és hangszeres muzsikusok szólamai játszi könnyedséggé 
kerülgetik egymást. Herreweghe lépten-nyomon bele 
csempész az előadásba valami egyénit, ráadásul úgy, hog 
a sok apró ötlet éppen csak hogy rámosolyog figyelmünk 
re, de nem vonja el sem öncélúsággal, sem túlságosan erő 
teljes ̂ koncepcióval. Ezért az egész roppant természetes 
nek tűnik. Az előző felvétel kapcsán említett duettben a 
énekkar helyett a szoprán szólistát halljuk. A könnyed, lé 
gies előadásba jól illik ez a megoldás, mely annál is inkábl 
örvendetes, mert Barbara Schlick a líraiság és a telt hanj 
csodálatos határesetét valósítja meg. Produkciója Gun 
dulaJanowitzé mellett is meggyőző. Az altszólamot ezútta 
férfi énekes szólaltatja meg, Michael Chance, aki a kor 
szakalkotó Alfred Deller mellett talán a legtermészeteseb 
ben éneklő férfialt. A z Aludj, kedvesem, élvezd a nyugalma 
kezdetű -  egyáltalán nem könnyű — áriát olyan meggyőzi 
erővel énekli, hogy teljesítménye nem más jellege, hanen 
azonos színvonala miatt alternatívája a szerep nagy mez 
zoszopránjai, Christa Ludwig és Anne Sofie von Otter alá 
látásainak. Howard Crook tenorista éneklése egészen más 
mint Robert Tfearé. Ő a német előadási hagyományba si 
múl bele — sikerrel. A korhű előadói gyakorlatból fakadt 
tempók és hangsúlyok nála nem távohtják el az énekmon 
dast a régebbi előadási stílusban honos folyamatosságtó 
olyan mértékben, mint Anthony Rolfe-Johnsonnál Johi 
Eliot Gardiner lemezén. Felkészültsége és hangjának tisz 
tasága példás. Peter Kooy basszista derék, de orgánumábó 
fakadóan a többiekétől elmaradó teljesítményt nyújt. í  
Karácsonyi oratóriumot Karl Richter a lemeztörténe 

*®8paradandóbb előadásával örökítette meg. A ké 
uj kiadásban megjelent felvétel az ezt követő előadói kor 
szakokat úgy reprezentálja, hogy alkotóinak emellett sen 
kell szégyenkezniük.

Zay Báláz1



k ö z g y ű l é s  a
(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Harmati Béla püspök jelenté
séből kivonatosan közöljük a követ
kezőket:

„Tisztelt Egyházkerületi Presbi
térium és Közgyűlés!

I.
A millecentenáriumi évre és 

mai magyar egyházi és ökumeni
kus helyzetünkre emlékeztetve, 
hadd idézzem a más helyen már 
elhangzott felhívást, amelyik Or- 
szágos Evangélikus Múzeumunk 
Thököly Imre emlékkiállításának 
egyik találó jelmondata: »Magyar, 
ne veszesd a magyart!.. .«

Az Urnák 1676. esztendejében 
Tblnai Mihály kolozsvári prédiká
tor »Vitézek tüköré« című művében 
vetette papirosra ezeket a soro
kat...

Szóljon ez elsősorban a zsinat 
tagjainak, mert a legutóbbi hóna
pokban fölerősödtek azok a jelek, 
amelyek arra engednek következ
tetni, hogy egyházunk még nem 
érett minden tekintetben a de
mokratikus elveken nyugvó tár
gyalási formák elsajátítására. Lát
ványos és kevésbé látványos vádas
kodások, megfutamodások, a zsi
nat egészének és az egyházi elnök
ségnek, mint testületnek a meg
kérdőjelezése történt meg ún. »ke
resztyén igazság«, illetve találóbb 
megjelöléssel »keresztyén féligaz
ság« formájában...

Legyen világos az álláspontom, 
ezért összefoglalom:

1. Nem a struktúra teszi az egy
házat egyházzá, hanem az ige, az 
evangélium és a gyülekezeti mun
ka, ahogyan azt az Ágostai Hitval
lás VII. cikke mondja...

2. A jelenlegi két kerület rendje 
nem akadálya és hátránya az egy
házi munkának, de a három sem 
előnye. Lehet a három kerület is 
akadály, de nem a külső szám a 
döntő, hanem a spirituális valóság. 
Nincs »bűnös« és »piszkos« struk
túra, ahogyan »tiszta« és »üdvözítő« 
struktúra sincs! Mindegyik struktúra 
lehet jó  is és rossz is, igaz is és hamis 
is. A  használat a döntő! A z emberek
nek kell megújulniuk, és a megújult 
gyülekezetek kialakítják az új struk
túrát, mint a folyó a medret...

3. A jelenlegi kettős kerületi be
osztás ellenzői nagyon is kifejezett 
egyházpolitikai személyes érdeke
ket képviselnek...

4. Minden struktúrában sor ke
rül időnként a vezetők cseréjére, 
néhol ciklikusan, másutt a vonat
kozó törvények alapján az élet ter
mészetes rendje szerint nyugdíjba 
vonulással vagy halállal. Újra meg
erősítem azt a bejelentésemet, 
hogy a hárómkerületes vagy terü- 
letes rendszer törvényi bevezetését 
nem vállalom...

n.
Egyházi életünk 'mai kérdései 

közül a hitoktatás problémáit sze
retném kiemelni.

Közismert, hogy az 1948-ban 
történt egyházi iskolai államosítás 
után a hitoktatás is megnehezült. 
Bár elvileg a hitoktatásra az állam 
és az egyház között megkötött 
egyezmény szerint mindenütt le
hetőség volt, sok iskolából a lelké
szeket és a hitoktatókat lassan 
vagy gyorsabban kiszorították. A 
gyülekezetek ekkor vasárnapi is-

DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN
kola keretében, vagy külön a gyü- 
, t ermekben végzett hittan
órák keretében igyekeztek eleget 
emu tanítási kötelezettségüknek. 

Voltak megyék, ahol az egyházügyi 
előadók és a helyi pártszervezetek 
szinte teljes egészében megszün
tették a hitoktatást, pl. Békés me
gye, másutt viszont folyamatosan 
volt hitoktatás az állami iskolák
ban, ha csökkent létszámmal is, 
mint pl. Pest megyében.

Amikor a nyolcvanas évek vé
gén és a kilencvenes évek elején a 
magyarországi egyházak vissza
kapták szabadságukat, megindult 
újra sok iskolában a hitoktatás, 
de kevés hitoktatót tudtunk mun
kába állítani. A  lelkészekre a 
szórványok miatt és egy-egy vá
rosban, nagyobb településen a 
sok iskola miatt óriási terhek ne
hezedtek.

A többi magyarországi egyház
zal kapcsolatban is igaz az a meg
állapítás, hogy a hitoktatás kiter
jesztése, eredményessége és szín
vonala még sok kívánnivalót hagy 
maga után, tisztelet a kivételek
nek. Kevés a hittankönyv, a segéd
anyag és a hitoktató, hiányzik a 
rendszeres ellenőrzés.

A következő intézkedések el
rendelését javaslom:

1. Az egyházunkban foglalkoz
tatott hitoktatókról külön nyilván
tartás készüljön, személyi lapok 
alapján. E lapok'a lelkészt nyilván
tartáshoz hasonlóan tartalmazzák 
a személyi, a családi adatokat, az 
iskolai végzettséget, a képzési és 
továbbképzési adatokat a hitokta
tásra vonatkozólag, valamint a 
gyülekezeti szolgálatot, évi lebon
tásban, megjelölve a heti óraszá
mot és a hitoktatás helyét...

2. A hitoktatók tevékenységük
ről szolgálati naplót kötelesek ve
zetni, megjelölve benne az órákat, 
a helyet, a csoport létszámát, az el
végzett anyagot. Heti bontásban 
az esperesi hivatal számára meg 
kell adniuk az órarendet, hogy az 
egyes órákat a hitoktatási ellenőr
zéssel megbízott espereshelyette
sek meglátogathassák.

3. A gyülekezeti lelkészek, ha 
hitoktatnak, ugyanolyan nyilvántar
tást, külön statisztikát kötelesek ve
zetni, mint a többi hitoktató. Az or
szágos egyházi rendelet szabályozni 
fogja majd azt is, hány órát hitok
tathat a gyülekezeti lelkész, és ma
ximum hány órát fog számukra fi
zetni az egyház. Akadnak ugyanis 
olyan lelkészek, akik a tanári köte
lező óraszámnál sokkal több hitok
tatási órát vállalnak, héti 25-30 
órát is. Ilyen elfoglaltság mellett 
külön lelkészi szolgálatot nem lehet 
jól elvégezni, vagy a hitoktatási órá
kat nem képes a lelkész a gyüleke
zet mellett jól ellátni.

4. A gyülekezeti presbitériumok 
és közgyűlések kötelesek megfele
lő írásos munkaszerződést kötni a 
hitoktatókkal, meghatározva ab
ban ä feltételeket, a kötelessége
ket, a javadalmazást és jogaikat. 
Nagyobb településeken, városok
ban, a fővárosban több gyülekezet, 
esetleg egy egyházmegye is alkal
mazhat hitoktatókat, több gyüleke
zetben adódó munka elvégzésére.

m.
Egyházkerületünk statisztikai 

adataival kerületi felügyelőnk je

lentése foglalkozik. Itt most csak 
arra szeretném felhívni a figyel
met, hogy változatlanul nyomaszt 
a lelkészek hiánya. Jelenlegi üres 
helyek: püspöki titkár, kerületi lel
kész, Békéscsaba, Mezőtúr, Nagy
szénás, Budapest-Deák tér, Szol
nok, Thmási-Iblnanémedi, Nyu
gat-Békési egyházmegyei segédlel
kész, Somogy-Zalai egyházmegyei 
segédlelkész. Lehetne még említe
ni a gimnáziumok állandó kérését, 
hogy önálló hitoktató lelkészük le
gyen, valamint az új egyházi törvé
nyekben előírt külön egyházme
gyei tisztségeket, de ezek betölté
sére még éveket kell várnunk. Igaz 
az a mondás, amit emlegetni szok
tunk, hogy a hiány miatt most nem 
a gyülekezeteknek van lelkészvá
lasztó joguk, hanem a lelkészek
nek van gyülekezetválasztó joguk 
és ezzel élnek is.

Ugyancsak nehéz helyzetben 
vagyunk szakemberek keresésé
nél. így az új törvény előírja, hogy 
a bíróságok tagjai fele részben jo
got végzett emberek lehetnek a 
lelkészek mellett. Kérem itt is a 
Presbitériumot és a Közgyűlést, 
segítsék a jelölés fáradságos mun
káját!

IV.
Beszámolóval tartozom az egy

ház és állam kérdéskörében azok
ról a tárgyalásokról, amelyeket a 
legutóbbi hónapokban folytattunk 
főleg anyagi és támogatási kérdé
sekről. A z iskolai közoktatási meg
állapodások kérdésében sikerült a 
nekünk járó, szerződésileg biztosí
tott összegek egy részét megkapni.

Az egyházak általános támoga
tásáról szóló törvény előkészítő 
tárgyalásai megtörténtek, és ez azt 
jelenti a kormány tervei szerint, 
hogy az 1996-ban hitéleti támoga
tásra szóló összegek maradtak 
mint alaptámogatási összegek, és 
ezt egészítik ki évente bizonyos 
kulcs szerint...

Küldöttségünk október folya
mán tárgyalt a bajor testvéregyhá
zakkal. A z eddigi támogatást kap
ni fogjuk a jövő évben is, a jelenleg 
2000-ig érvényes szerződésünk 
alapján. Óriási dolog, hogy szór
ványautóinkat felújíthattuk és in
tézményeink és új templomaink 
építéséhez jelentős támogatást él
vezhetünk...

V
1 Végül hadd térjek ki az'dkume- 

nikus kapcsolatok kérdésére, mind 
hazai, mind külföldi vonatkozás
ban.

Belső ökumenikus kapcsolata
ink ebben az elmúlt időszakban is 
tovább épültek. Ebben különösen 
is szerepet játszott a millecen
tenáriumi év, valamint a magyar 
iskolák ezer éve és a Luther halá
lára való emlékezés jegyében 
meghirdetett Luther-év. Ä Pro
testáns Napok október végi ren
dezvénysorozatai keretében ke
rült sor első alkalommal az egyhá
zi iskolák találkozójára Mezőtú
ron. Ezen a református, katolikus 
és evangélikus iskolák mellett a 
zsidó gimnáziumok küldöttei is 
részt vettek.

Pannonhalmán az elmaradt ka
tolikus-ortodox találkozó, a pápa 
és Alexij pátriárka megbeszélései

Az én ek  a szom orú em ber legjobb orvossága
Iskolai kórusok találkozója Péteriben

Istennek adunk hálát, amiért 
hagyománnyá vált az az öt éwfel 
ezelőtti kezdeményezés, hogy a 
Péteriben levő evangélikus temp
lomban általános és középiskolai 
kórusok adhatnak egymásnak ta
lálkozót. így történt ez idén is egy 
októberi szombat délutánon, ami
kor a hét Pest megyei iskola mint
egy kétszáz tanulója jött el peda
gógusaival bemutatni énektudását 
egymásnak, szüleiknek, hozzátar
tozóknak és persze a helyi gyüle
kezetnek, a falubeli érdeklődők
nek. Most is, mint eddig minden 
alkalommal, zsúfolásig megtelt a 
hatalmas, csodálatos akusztikájú 
klasszicista stílusban épült temp
lom.

Kezdésként azt az éneket éne
kelték el közösen a résztvevők, 
amelyet a tavalyi kórustalálkozó 
befejezéseként tanultak meg 
együtt. Ezután következtek sorra a 
kórusok: a gyömrői II. Rákóczi Fe
renc Általános Iskolából, az üllői 
Árpád Fejedelem Általános Isko
lából, a monori Kossuth Lajos Ál
talános Iskolából, a monori József 
Attila Gimnáziumból, a vecsési I. 
számú Általános Iskolából, vala

m in t az üllői Harmónia Zeneisko
lából és a helyi Pittner Dénes Álta
lános Iskolából. Mindegyik kórus 
négy-öt dalt énekelt, amelyek közt 
nemcsak egyházi énekek voltak, 
hanem szebbnél szebb népdalok is 
magyarul, szlovákul és németül is.

A kánonokat tehetséges gyerme
kek szólói váltották föl, vagy ép
pen a zenepedagógusok hangsze
res számai tették változatosabbá.

Az ötödik alkalommal megren
dezett színvonalas zenei esemény 
szépen beleillett a falu millecen
tenáriumi rendezvényeinek soro
zatába, amelyet gondosan készí
tett elő a községi emlékbizottság, 
élén dr. Foltin Brúnó lelkésszel. 
Hagyománnyá vált hát az iskolai 
kórusok találkozója Péteriben, s 
reménység szerint az éneklés is 
szeretett hagyománnyá válik azok
nak a gyermekeknek a szívében,

akik rendszeresen részt vettek eze
ken a találkozókon. Nagy-nagy él
mény ugyanis minden alkalommal 
számukra a találkozóra való felké
szülés és persze a részvétel is. 
Csakúgy, mint ahogyan tanáraik
nak is, akiket öröm látni sikerél
ménnyel teli, ami bizony nem jel
lemző manapság a pedagógus tár
sadalomra. Ekkor érezzük át nagy 
reformátorunknak, Luther Már
tonnak azon gondolatait, misze
rint: >yAz ének a szomorú ember leg
jobb orvossága, melytől a szív újra 
megbékél, feléled és megújul.

A.K.

helyett szeptember 14-én, a katoli- I 
kus naptár szerint a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünnepén ke
rült sor ökumenikus istentisztelet
re az egyiptomi kopt pátriárka és 
számos ortodox és protestáns egy
ház képviselője részvételével.

Október 10-13. között Dobogó
kőn a jezsuiták központja adott 
otthont a világvallások európai 
szervezete konferenciájának. A 
vendéglátó az Ökumenikus Tanács 
volt a katolikus egyházzal együtt.
A szokatlan rendezvény egyik al
kalma egy nyilvános meghallgatás, 
ún. »open hearing« volt a Deák té
ri gimnáziumunk dísztermében. 
Ezen mohamedánok, zsidók, ke
resztyének, hinduk mondták el a 
maguk álláspontját arról, hogyan 
lehetséges egymás megbecsülésé
ben és tiszteletében ma együtt élni 
Európában. Gondoljunk például 
arra, hogy sok millió mohamedán 
állampolgára van Franciaország
nak, vagy jelentős hindu és budd
hista közösségei Angliának a ko
rábbi gyarmatbirodalmaikból szár
mazva. A konferenciára felfigyelt 
magyar egyházi közvéleményünk, 
mert negyvenkét névvel alágépel
ve, 1996. október 7-én keltezve 
kaptam egy levelet, amelyikben ar
ra kértek, hogy tegyek hathatós lé
péseket azért, hogy evangélikus 
egyházunk elhatárolódjék ettől a 
»szinkretista« rendezvénytől. A hit
valló tiltakozás indoklása a misz- 
sziói parancsot hangsúlyozza, te
hát missziót kértek dialógus helyett.

A  levél mögött pontatlan infor
mációk húzódtak meg, mert nem 
»nyilvános imaest«, közös imád
ságban történő közösségvállalás 
történt, nem »communicatio in 
sacris«, hanem informatív-dekla-J 
ratív előterjesztésekkel mutatkoz
tak be a világvallások képviselői, 
az egyébként aránylag szerény lét
számú érdeklődő előtt. Ezt a kon
ferenciát nem lehet az »ökumeni
kus« jelzővel ellátni, mert ezt a ki
fejezést általában a keresztyén 
egyházak kapcsolataira használ
juk. Helyette a »vallásos« konfe
rencia megjelölés a helyes...

Megköszönve az elmúlt idő
szakban a presbiterek, tisztségvise
lők, hivatali munkatársak segítsé
gét és támogatását, idézem Pál 
apostolt: »Testvérek, úgy éljetek, 
mint akik nem hiába kapták az Is
ten kegyelmét!« (2Kor 6,1).”

Evangélikus Élet 1996. december i s .

E gy  p é ld a é r té k ű  k o n fe r e n c ia

A  két jelentés után Szemerei Zol
tán az egyházkerület anyagi helyze- 

- térni adirti tájékoztatást. Két foritos 
bejelentése volt:

1.1997. évben megszűnik a sze-R 
mélyi állami támogatás (kongnia) 
Ennek pótlásáról a gyülekezetek
nek kell gondoskodnia. Részletes 
intézkedést majd az Országos 
Presbitérium fog hozni e tárgy
ban.

2. Ugyancsak az Országos Pres
bitérium fog majd intézkedni ar
ról, hogy ahol a gyülekezetek ada
kozó készségében nem mutatkozik 
a legalább 1%-os támogatás az 
egyházfenntartásban, ott nem kap
hatnak segélyt.

A  közgyűlés a továbbiakban két 
egyházkerületi bírót választott meg: 
Kondor Péter Szarvas-ótemplomi 
lelkész és dr. Rohály Tibor ügyvéd 
személyében.

Thvaly nyáron Kecskeméten volt 
nemzetközi ökumenikus tanácsko
zás, amelyen az egyházakról és a 
nemzetiségi feszültségről volt szó 
Közép-Kelet-Európában. Annak a 
konferenciának a macedóniai kép
viselői között vetődött fel az az öt
let, hogy jó lenne, ha szerveznének 
egy kisebb, de hasonló célkitűzésű 
találkozót Macedóniában. Ennek 
az ötletnek volt az eredménye a 
Vallás és a béke keresése” című ta

nácskozás, amelyet a macedóniai 
Kalistában tartottak 1996. október 
18-20-án.

A konferencia célja elsősorban 
az volt, hogy a macedóniai vallási 
közösségek vezetői összejöjjenek, 
hogy beszélgessenek egymással. 
Jelen volt a macedón ortodox egy
ház érseke és az ő hívei, a macedó
niai római katolikus püspök, a ma
cedón metodista egyház képvise
lői, a macedóniai iszlám hitközös
ség képviselői, de nemzetközi kép
viselők is: amerikaiak, bolgárok, 
lengyelek. Magyarországról ketten 
mentünk: Kovács Attila ny. refor
mátus püspök az ökumenikus ta
nulmányi központ képviseletében 
és magam, egy amerikai poszt
graduális hallgató, aki most az 
Evangélikus Teológiai Akadémián 
Fulbright-ösztöndíjasként kutatok.

Teológiai szempontból a konfe
rencia sokkal jelentősebb volt val
lásközi természetére nézve, mint 
akadémiailag. Macedóniában az 
első alkalom volt ez, amikor 
mozlimok és keresztények hivata
losan találkoztak egymással. Be
szélgethettek arról a feszültségről, 
amely létezik közöttük. Az előadá
sok egyetemesen szóltak békéről, 
és arról a tényről, hogy mind az or
todoxok, mind a protestánsok, 
mind pedig a mozlimok akarnak és 
igyekeznek békét teremteni. Fon
tos volt látni, hogy a különböző 
vallások között van alapja a párbe
szédnek, de akadémiai szempont; 
ból az én véleményem szerint ki
csit gyengék voltak az előadások.

Mindig nehéz beszélni arról, 
hogy mindenki békét akar anélkül, 
hogy általánosságokat mondanánk 
és csöpögősek lennénk. A keresz
tények elismételték, hogy a krisz
tusi béke nagyon különleges,* és a 
mozlimok is arról értesítettek ben

nünket, hogy hisznek abban, hogy 
Allah ad isteni békét ajándékként 
őnekik. Persze ez a vallási béke 
fontos, de az ökumenikus béke, 
amelyről szó volt a tanácskozáson, 
nem vallási, hanem társadalmi és 
politikai. Azt lehet mondani, hogy 
ezen a világon sohasem lesz töké
letes béke. Ez nem csupán politi
kai realizmus, hanem teológiai ál
láspont: az emberiség bűnös ter
mészete miatt mindig volt és min
dig lesz konfliktus 

Ennek fényében mit jelenthet 
az, hogy kívánjuk a vallásközi bé
két? Nem azt jelenti, hogy próbál
juk elfedni a különbségeinket és 
beszéljünk a béke szépségéről, ha
nem azt, hogy elismerjük a kü
lönbségeinket, és elkötelezzük 
magunkat arra, hogy erőszak nél
kül eloszlassuk a feszültségeket, 
amelyeket a különbségeink okoz
nak. Az ökumenikus elkötelezett
ség azt jelenti, hogy részt Veszünk 
a párbeszédben, hajlandók va
gyunk beszélgetni a különbségek
ről és feszültségekről, de hajlan
dók vagyunk megérteni is egymást 
és megegyezésre jutni, hogy ne te
remtsenek társadalmi töréseket a 
különbségeink.

Ha nem is voltak szájam íze sze
rint eléggé pontosak az előadások, 
világos volt, hogy a macedóniai 
résztvevők komolyan elkötelezik 
magukat a párbeszédre. Ezt bizo
nyítja a konferencia legjelentő
sebb eredménye: a tanácskozás vé
gén minden egyházi vezető aláírt 
egy nyilatkozatot, amiben kijelen
tették, hogy létre fognak hozni egy 
állandó vallásközi bizottságot a ma
cedóniai vallási közösségek, hogy 
folytonosan beszélgethessenek né
zeteltéréseikről. Tehát gyakorlati sí
kon az ökumenikus párbeszédnek 
egyik kitűnő teológiai példája volt 
ez a konferencia.

Ez a konferencia példa lehet ar
ra, hogy hogyan lehet békésen be
szélni vallási és nemzetiségi fe
szültségekről más helyzetekben is, 
mint például Erdélyben és Szlová
kiában, sőt arra is, hogy hogyan le
het párbeszédet kezdeményezni 
eltérő álláspontok között még a 
Magyarországi Evangélikus Egy
házon belül is.

David Baer

M últ és jövő
Egyházunk, mint iskolafenntar

tó, igyekszik megragadni a lehető
ségeket, amikor eleven kapcsolat
ra léphet tanintézményeivel. En
nek szép példája volt D. dr. Nagy 
Gyula nyugállományú püspök ta
lálkozása a Berzsenyi Dániel Evan
gélikus Gimnázium (Líceum) diák
jaival és tanáraival. November 9-én 
délelőtt 10 órakor a soproni evan
gélikus templomban került sor erre 
az eseményre, ahol a vendég haj
dani teológúskorában első igehir
detését mondta el. Személyes han
gú visszaemlékezésében többek 
között líceumi kapcsolatairól, cser
késztiszti múltjáról is szólt. Majd 
előadást tartott arról, m it jelent 
evangélikusnak lenni Mondandó-

É szt fiúk Ó budán
November 16-án este a Tallinni 

Fiúkórus negyvenhárom tagú 
együttese hangversenyt adott óbu
dai templomunkban. A több nem
zetközi díjat nyert énekkar vezető
je Lydia Rahula. A  műsorban 
klasszikusokat, kortárs észt szerző
ket, valamint spirituálékat hallot
tunk. Az észt kultúrának a kórus
éneklés köztudottan erős ága. 
Most egy nyolctól tizennyolc éve
sig teijedő életkorú együttes mu
zsikáját élvezhettük. A friss, tiszta 
gyermekhang önmagában is utá- 
nozhatatlanul szép. Csak a legfia
talabb szólistát, a nyolcéves Joonas 
Pajupuut említem név szerint, de a 
többieket is ugyanolyan dicséret il
leti. Egy alkalommal az egyik -  tíz
évesforma I  szólista méternyi tá
volságra volt tőlem. Külön élmény 
volt látni az arcon azt a becsületes 
gyermekizgalmat...

A tiszta hangzáson kívül erőssé
gük még a humor, a játékosság, 
amint ezt különösen az afrikai bet
lehemesnél érzékelhettük. Jó volt 
őket hallani, látni; érthető, ha a 
közönség, a gyülekezet is igen há
lás volt.

Ide kívánkozik még egy rövid 
töprengés. Közép-európai, magyar 
evangélikus lévén, nyomban sze
met szúrt, hogy kórusirodalmunk 
Luthertől Bachig terjedő nagy vo
nulata hiányzik a repertoárról. 
(Néhány skandináv kórusnál már 
tapasztaltam ugyanezt.) Ibdom,

hogy a Tallinni Fiúkórus nem egy-, 
házi énekkar; de gyakran énekel
nek templomban és nagyszámú 
egyházi-vallásos művet adnak elő. 
Mindenképpen üdvös lenne, ha az 
északi keresztyénség legsajátabb 
zenei örökségét felvállalnák. Hi
szen ez a zenei nyelv egykor 
Tallinn -  Reval -  központi templo
maiban is otthon volt; másrészt 
pedig ezeket a műveket eredetileg 
is fiúkórusok számára írták. A régi 
lutheránus kórusirodalom -  az 
észt szerzők alkotásai mellett -  al
kalmas lehet arra, hogy egy azo
nosságtudatot erősítsen. Úgy vél
jük, hogy erre a -  mélyebb -  azo
nosságtudatra egy erősen szekulá- 
ris észt fiatalságnak is erős szüksé
ge lehet.

M. J.

ját egyaránt intézte evangélikus és 
nem evangélikus fiataloknak, mint 
olyan ember, aki tapasztalatból is
meri a vallási szórványlétet és a 
különböző felekezetek együttélé
sét, ahogy erre saját származásá
val, iskoláival kapcsolatban utalt.

Elsőként sorra vette az evan- 
gélikussággal kapcsolatos tévesz
méket: sokan egy 450 éves vallás
ról és újításról neszéinek velünk 
kapcsolatban. Holott mi keresz
tyenek vagyunk, s a többi keresz
tyén között viseljük az evangélikus 
jelzőt. A  2000 éves keresztyénség 
részekre szakadásának pedig sajá
tos történeti okai és különböző 
szakaszai vannak, amit röviden és 
szemléletesen át is tekintett. Nem 
vagyunk tehát elszakadt testvérek, 
hanem visszatérők -  az evangéli
umhoz.

Majd következtek hitvallásunk 
alappillérei, amikből valóban meg
ismerhető egyházunk létének lé
nyege. S végül a legizgalmasabb 
kérdés: mit jelent ma evangélikus
nak lenni? Egyházhűség mellett 
ökumenikus elkötelezettséget -  
hangzott a válasza. A  keresztyén
ség harmadik évezrede ne a továb
bi széttagolódás, hanem a Krisz
tus-követők egymásra találásának 
korszaka legyen, hangsúlyozta a 
jövő század majdani újainak, fel
nőttjeinek.

Néhány érdeklődő kérdéseinek 
megválaszolásával, majd szűkebb 
körű beszélgetéssel zárult az 
együttlét, melynek összefoglaló
alapigéje: .....Hogy mindnyájan
egyek legyenek a mint te énbennem, 
Atyám, én is benned, hogy ők is le
gyenek mi bennünk: hogy elhiggye a 
világ hogy te küldtél engem.” (Jn 
17,21).

Goór Judit

FELHÍVÁS A LELKÉSZI HIVATALOKHOZ! Kérjük a lelkészi, 
gondnoki hivatalo
kat, akik OTP átuta
lással egyenlítik ki 
számláikat, hogy az 
átutalás címzésében 
írják ki a hivatal pon
tos nevét. Többször 
lemaradt a község 
neve az első sorból és 
nagyon nehéz utána
keresni és azonosíta
ni. Az alábbi mintát 
mellékeljük a kitöl
téshez! Köszönettel 

a Sajtóosztály 
könyvelése
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NAPRÓL NAPRA
Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön ha

talommal. Ézs 40,3-10
VASÁRNAP Amikor eljött az idő teljessége, Isten el
küldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alá
vetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Is
ten fiaivá legyünk. Gál 4,4—5 (Zak 2,14; Mt 11,2-10; 
lKor 4,1-5; Zsolt 68,25-36). Sok köztünk a kereső em
ber. Aki vágyik az Istennel való közösségre, a Vele való 
jó kapcsolatra. Aztán rá kell jönnie az embernek, hogy 
bármennyire is igyekszik megfelelni Isten parancsainak, 
a törvénynek, mégsem sikerül megragadni magát az 
Urat. Advent sohasem azt jelenti, hogy az ember meg
érkezik Istenhez, hanem Jézus Krisztus érkezik meg az 
emberhez, hogy létrehozza az ember által vágyott kö
zösséget.
HÉTFŐ Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, tö

röld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Zsolt 51,3 (Lk 
11,4; Mt 11,11-15; Ézs 66,5-14). Semmiféle jogunk 
nincs Isten bocsánatára, mégsem ok nélkül könyörgünk 
hozzá bűneink bocsánatáért. Jézus tanított, biztatott 
minket arra,, hogy így imádkozzunk: Bocsásd meg a mi 
bűneinket! És O meg is bocsát, ha mi is hajlandók va
gyunk megbocsátani embertársainknak. Bocsássunk 
meg egymásnak, hogy tiszta lappal kezdhessünk!

KEDD Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és 
ezt mondta: Ne félj magadhoz venni feleségedet, Mári
át! Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert O sza
badítja meg népét bűneiből. Mt 1,20-21 (Ézs 45,17; Mt
3.1- 12; Ézs 66,18-24). Még nem született meg az Isten 
a földre, de már készül a megváltás. Az erre irányuló 
terv jóval régebbi eredetű. Jézus többször mondja ma
gáról: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a 
vég.” Egyedül neki van hatalma, hogy a bűneiben vergő
dő népet visszavezesse Istenhez. Ezért hajlandó, hogy 
vállalja az emberlétet minden nyomorúságával együtt és 
vállalja az emberfeletti szenvedést, a kínhalált.

SZERDA Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, 
hogy keressétek az Urat. Hós 10,12 (2Kor 5,17; Lk
3.1- 14; Lk 1,1-17). Az Úr készen áÚ a magvetésre, vele 
nincs baj. Velünk van a baj. A régi szántóföldet belepte 
a gaz és tele van sziklákkal, kövekkel. Alkalmatlan a 
magvetésre. Most van itt az ideje valami újat kezdeni,

előkészíteni a talajt a Magvetőnek, hogy új termés, új 
teremtés jöhessen elő.
CSÜTÖRTÖK Az Isten útja tökéletes. Zsolt 18,31 (Jel 
15,3; ApCsel 13,15-25, Lk 1,18-251. Az Isten Mózes el
ső könyvéből egészen a Jelenések Könyvéig szent, töké
letes, bűntől mentes Istennek jelenti ki magát. Ő túlsá
gosan tökéletes ahhoz, hogy elviselje a mi bűnös élet
módunkat. A tökéletlen embert a tökéletes Istentől el
választó szakadékot az egész Szentírás hangsúlyozza. 
Jézus Krisztuson kívül semmilyen kapcsolat nem áll 
fenn Isten és az ember között. Sokan mondják, hogy 
bármilyen utat választ is az ember, mindegyik Istenhez 
vezet. Jézus Krisztus azonban így szólt: „En vagyok az 
út...” Az ember elveszett állapotban maradt volna, ha 
Isten az O végtelen kegyelméből nem küldte volna el 
Fiát e szakadék áthidalására.
PÉNTEK Jézus Krisztus mondja: Ha valaki szeret en

gem, az megtartja az én igémet. Jn 14,23 (Ez 20,11; Hós 
14,6-10; Lk 1,26-38). Az emberi kapcsolatokban, isme
rőseink közt mindig vannak olyan személyek, akiknek a 
közelsége jobbító hatással van ránk. Ilyen hatással lehet 
ránk egy csecsemő jelenléte. Ha a főnököm látja a mun
kámat, mennyivel jobban fogom végezni azt. Vagy ha 
olyan van jelen, akit szeretek, az erősen meghatározza 
viselkedésemet; jóvá, segítővé és ajándékozóvá tesz. Jé
zus Krisztus ádventi közelsége legyen ilyen meghatáro
zóvá a számunkra. Az ő jelenléteben zajlik az életünk, 
peregnek gondolataink, mozdulataink, minden mun
kánk. Cs,ak egy ilyen személyes kapcsolatban tarthatjuk 
meg az 0  igéit.
SZOMBAT Krisztus, Jézus váltságul adta önmagát min

denkiért. lTim 2,6 (Ézs 51,11; Lk 7,29-35; Lk 1,39-56). 
Valaki esetleg mondhatja azt, hogy én ezt nem akarom, 
én ezt nem kértem. Valahol olvastam, hogy egy rabot 
meg akartak venni, de ő nem akarta, hogy az illető ve
gye meg. Az a bizonyos illető pedig ezt válaszolta: Nincs 
abban a helyzetben, hogy beleszóljon! Senki sincs abban 
a helyzetben, hogy ezt mondja Jézusnak: Én ezt nem 
kértem! Aki hatalmas összegű, megfizethetetlen adóssá
got csinált, és közvetlenül a halálos ítélet végrehajtása 
előtt, egyenesen a hóhér kezéből szabadítottak ki, an
nak egyetlen szava csak a hála szava lehet az értünk 
megfeszített Jézus Krisztus felé. Dénes Ilona

n

Jöjj, népek M egváltója  
E rősítsd  bennünk a bátorságot!

Erősítésre ott van szükség, ahol 
valami igen gyenge. Egy épület tar
tópillére, szerkezete ha meggyen
gül, és nem sietnek a megerősítésé
re, összeomlik. De ugyanígy műkö
dik ez testünknél is. Az elerőtlene- 
dett szervezetet könnyen kikezdi a 
betegség, mert nincs ellenálló 
képessége. S ilyenkor, ha nem kap 
segítséget, vitaminokat, fehérjéket, 
ásványi és életet tápláló anyagokat, 
megpecsételt adorsa. . . .

Igaz ez lelki életünkre is. Sokan 
azt gondolják, a hit lelkibeállí
tottság kérdése. Ha valaki úgy szü
letik erre a világra, hogy lelki kér
dések iránt van benne nyitottság, 
az hívő emberré válik. Más ember 
más alkattal születik, s az közöm
bös marad Isten dolgai, és az örök 
élet kérdései iránt.

Valójában a hit nem önmagától 
ébred egyetlen emberben sem. Mi
ért gondoljuk, hogy annak az em
bernek, akinek az írás-olvasástól, a 
járástól és viselkedéstől kezdve 
mindent tanulnia kell, hitre „csak 
úgy magától" képes eljutni. Szük
ség van ismeretre, tudásra, ami

természetesen még nem hit, de 
ahol nincs ismeret és tudás Isten
ről, értünk tett cselekedeteiről, ott 
hit sem ébred.

Külső körülményeink, öröklött 
adottságaink lehetnek nagyon elté
rőek, mégis igaz, hogy minden em
ber -  Istentől elszakadva ugyan, de 
-  Isten szeretetének vonzásában 
születik erre a világra. Ez nem azt 
jelenti, hogy csak Isten szeretete 
hat rá, mert e világban érvényesül a 
gonosz, a sátán vonzása is, aki vég
legesen ki akar szakítani az Isten 
szeretetéből. Ezért igyekszik min
den ember szívében bizalmatlansá
got ébreszteni Isten iránt. Ezért 
próbál megfélemlíteni a haragvó Is
tennel. Minden erejével arra akar 
rávenni bennünket, hogy menekül
jünk az Isten elől. Ez a legrosszabb 
amit tehetünk, mert ebben a mene
külésben egyre erőtlenebbek, bá
tortalanabbak leszünk.

Az értünk emberré lett Isten 
Fia, Jézus Krisztus legyőzte a kí
sérteit. Bennünket is győztes életre 
hív. Ő bátorít minket, bízzuk ma
gunkat Isten szeretetére és indul

junk el a hit útján. Éljünk mind ab
ból, ami lelkünket, hitünket erősí
ti. Vegyük az élet kenyerét, az Is
ten igéjét naponta, éljünk a bűn
bocsánat a megújulás lehetőségé
vel, hogy ne erőtlenül induljunk a 
hit harcába eleve csatavesztésre 
kárhoztatva.

Haydnról, a nagy zeneszerzőről 
jegyezték fel, hogy gyakran volt 
együtt zeneszerző barátaival. Egy
szer arról beszélgettek, hogy mi
ként lehet azon segíteni, amikor a 
zeneszerző csüggedt, és alkotóere
je fogy. Mindenki adott valami ta
nácsot. Végül Haydn is megszó
lalt: „Otthon van egy kis házi kápol
nám. Ott szoktam imádkozni, vala
hányszor fáradtnak, bátortalannak 
érzem magam. Ennek még mindig 
megvolt a hatása. ”

Jézus mellénk áll küzdelmünk
ben és emlékeztet bennünket: „né
kem adatott minden hatalom meny- 
nyen és fö ld ö n ...” Miért retteg
nénk akkor? Miért adnánk helyet 
szívünkben a félelemnek, az elbu
kásnak, és az elerőtlenedésnek, ha 
miénk lehet az Ő győzelme?

Legyen azért a hit harcában 
imádságunk: Jöjj, népek Megváltó
ja, erősítsd bennünk a bátorságot!

Bálint László

A D éli Egyházkerület 
K özgyűlésén elhangzott 

im ádságként:

Kezdődik a nap, és ma is 
szavak kellenek: 
köszönteni és megköszönni; 
szavak kellenek 
igent vagy nemet mondani, 
a döntéshez is szavak kellenek.
Adj nekem helyes szavakat!

Szavakban és szavakkal 
élünk és gondolkodunk, 
döntünk és imádkozunk, 
büntetünk és szeretünk.
A  szavak olykor erősebbek, 
mélyebbek és félelmetesebbek, 
mint a tettek.
Add nekem a Szeretet szavait!

A  szavak összefűzhetnek, 
gyógyíthatnak és vigasztalhatnak, 
eltaszíthatnak,
megsebezhetnek és gyilkolhatnak. 
Taníthatnak és irányt szabhatnak. 
Hazudhatnak és tévútra csalhatnak. 
Add nekem az Igazság szavait!

Kimondok valamit -  
és a szó fölött 
nincs többé hatalmam.
A  szó megkezdi saját életét: 
segít vagy tönkretesz; 
nem foghatom meg többé, 
nem fékezhetem, vissza nem

vonhatom.
Add nekem az Elet szavait, 
hogy egyetlen szót se kelljen

megbánnom, 
ha majd lemegy a nap!

Paul Roth

Az Országos Egyház Gyermek 
Bizottságától kölcsönözhetők 

és megrendelhetők a következő 
anyagok:

-  Kinczler Irén: Karácsonyi anyag
-  Börönte Márta: Ószövetségi törté

netek
-  Karácsonyi képek, énekek, versek 
-Mácz István: Örülj velem! (meditá

ciók az örömről)
-  Jézus-anyag
-  Pál apostol-anyag
-  Gyunán Edit: Út a felnőttség felé
-  Lázár Ervin: A  Hétfejű tündér
-  Lázár Ervin: A Négyszögletű Ke

rek erdő

-  Börönte Márta: Bábos anyag
-  Illusztrációk (kijelölt bibliai he

lyekhez)
-  Juttassátok el Isten szavát a gyer

mekekhez (vasárnap iskolai anyagok)
-  Útmutató gyermekeknek (történe- 

tek+feladatok+énekek, Evangélium 
Kiadó)

-  Olvasó és színező füzetek gyerme
keknek (különböző bibliai történetek
hez)

-  Ferenczy Erzsébet: Isten szeret en
gem című hittankönyve 100,- forintos 
egységáron kapható

(Cím: Magyarországi Evangélikus 
Egyház, Csoszánszky Márta, 1085 Bu
dapest, Üllői út 24. Tel.: 117-55-67)

ÁRLESZÁLLÍTÁS!!
KARÁCSONYI VÁSÁR

november 20-tól december 20-ig a Sajtóosztály Könyvesboltjában
50%-os

* Rési ár Új ár
Grünvalszky K.: Ábrázolt egyháztörténet 1120,- 560,-

40%-os
Bálintné Kiss B^ Tóvá lesz a délibáb 148,- 88,-

Csepp a tengerben (Elbeszélések) 82,- 49,-
Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza ' 123,- 74,-

Evangélikus templomok (Lev. lapok) 49,- 29,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 81,- 48,-

Akinek a szíve lángolt Krisztuséit 68,- 41,-Görög T.: Imakönyv 86,- 52,-
Herald T.: Kapernaum 370,- 222,-Kutas K.: Egy emberélet 65,- 39,-Piper-Bodrog: Betegágyon 110,- 66,-
J. Ray: Jövevények és vándorok 148- 88,-Scholz L.: Jót válj (versek) 83’- 49,-Tbrray L.: Küldetésben 152,- 92,-
Terray L.: Izráel és az evangélium 102’- 62,-
Vajta V: A szeretet keresztyén értelmezése 138,- 83,-Vajta Y: Hitből fakadó élet n i,- 103,-Veőreös L: A harmadik út 71,- 43,-

30%-os
Ch. Klein: Fény az út végén 380,- 265,-Elek L: Győri Vilmos 370<- 259’-
Harmati B.: Vallásos költemények 264,- 155,-
Karner K.: Időszerű hitvallás qV- 65y-Nagy Gy.: Az egyház kincse 155,- 109,-Scholz L : Jézussal egy asztalnál 120,- 84.-Beintker-Pálfy: Krisztus tanúja (Luther) 103’- 72,-

A VASARNAP IGEJE
MENNYEI PIROSPONT
Jel 3 ,7-8 .10-13

Ki ne örülne annak, ha életéről, 
munkájáról elismeréssel szólnak.

Ki ne örülne annak, ha egyház- 
községében akár gyülekezeti tag
ként, vezetőként, lelkészként mun
kájának elismeréseként köszönő 
szavakat kap. Jólesik, ha észreve
szik fáradozásunkat, egyházi épü
leteink megszépülését. Dicséretet 
földi dolgokért, emberektől szok
tunk kapni.

Ki ne örülne annak, hogy a Jele
nések Könyvében egy egyházköz
ség, a filadelfiai kap dicséretet Jé
zustól. Értéke, különös jelentősé
ge azért van, mert a Jelenések 
Könyvében hét gyülekezetről ol
vashatunk, és ebből a filadelfiain 
kívül csak egy van, mely elismerő 
szavakat kap. A filadelfiai gyüleke
zet mennyei piros pontot kapott. 
Az elismerő szavak mögött a meg
harcolt hit áll! Mennyire örömteli, 
hogy ókori egyházatya véleménye 
összecseng Jézus szavával. Nincs 
külön isteni és emberi vélemény.

Ahogyan Jézus itt a földön 
vállalta az őszinte szót, akár a 
Boldogmondásokra, akár a temp
lomtisztításra gondolunk -  Jézus 
nem lett más, nem változott meg 
azzal, hogy ott van Isten országá
ban.

Jézus megszólal, és úgy szólal 
meg, mint aki hatalmánál fogva a 
legilletékesebb arra, hogy igaz íté
letet mondjon. Jézus hatalmának 
jelzőjeként használja a Szent és az 
Igaz szavakat. Azt a Szent szót, 
mely a bűn nélküli tisztaságot, 
bűnt megítélő tisztaságot jelenti. 
Azt az Igaz szót, mely az igazság
hoz való hűséget, a tettek és a sza
vak azonosságát jelenti. Ennek is
meretében értéke van annak a 
mondatnak, mely elhangzik a 
filadelfiai gyülekezetről: 

„megtartottad az én igémet, és 
nem tagadtad meg az én nevemet. ” 
Elmondhatná-e rólunk Jézus 
ugyanezt? Megtartottuk-e szavát? 
Hitvallók voltunk-e? -  mint a 
filadelfiai gyülekezet.

A filadelfiai gyülekezet ezek is
meretében, azért is lehet szá
munkra példa, mert nem volt sok
ezres gyülekezet, hanem kicsi. Le
hetőségeiben körülhatárolt, anya
giakban szegény gyülekezet. Ilye

neket könnyű találni ma is. A 
filadelfiai gyülekezetben a megha
tározó a mustármagnyi hit, a meg
harcolt hit. A filadelfiai gyülekezet 
kicsisége ellenére élő gyülekezet 
volt!

Jézus elismerő szavait, kezében 
kulcsot tartva mondja. A kulcs, a 
Dávid kulcsa a mennyei örömre 
szól. Jel a filadelfiai gyülekezet
nek: Ti is részesei lehettek Isten 
országának!

Jézus szava nemcsak elismerő 
szó, hanem őszinte, bátorító szó 
is. A kísértések nem szűnnek meg 
az elismerő szóval, de figyelmez
tetnek, hogy mindig készen le
gyünk. A kísértésben való megál
lás tétje a mennyei korona -  az 
örök élet. Jézus azt várta a 
filadelfiai gyülekezettől, hogy pél
da legyen, oszlop, mely Istennek 
szentelt, melyre fel lehet tekinte
ni. Ezt várja tőlünk is!

A filadelfiai gyülekezet mennyei 
piros pontot kapott, melynek piros 
színét Jézus vérének színe adja. 
Ezért értékes, ezért felülmúlhatat
lan!

Béres László

IMÁDKOZZUNK!
Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy az 

élet forgatagában, az ünnepi készülő
désben találkozhatok Veled! lé  vagy az 
én URam. Hitemet Tőled kaptam. 
Add, hogy hitemben megújuljak! Igazi, 
nyitott szívvel váljam karácsony ünne
pét és üzenetét. Ad[j békét a világnak! 
Áldd meg életünket és mindennapjain
kat! Amen.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán ádvent 4. va
sárnapján, december 22-én 10.05 óra
kor a fóti evangélikus templomból, 
ígér hirdet dr. Cserhátiné Szabó Iza
bella lelkész.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 16-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00- 
tól, 49 m-es rövidhullám, 6235 kHz

december 14., szombat: Missziói 
Híradó

december 15., vasárnap: „Élő víz- 
cseppek” -  igemeditációk

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten, 1996. d ecem b er 15,

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úiv.) Hafenscher 
Károly ifj.; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (kápolná
ban) dr. Széchey Béla; du. 6. (templomban) 
orgonazenés áhítat -  Hafenscher Károly ifj.; n., 
Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor 
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11 
Kőszeghy Tamás; Békásmegyer, m ., Vízior 
gona u. 1. de. 9. Missura Tibor; Csillaghegy 
in., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; 
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Ve- 
czán Pál; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38, 
de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pin
tér Károly; du. 6. Zászkaliczky Péter; Vn., 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.); Szirmai 
Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Jeff Drake; v m ,  Ül 
lói út 24. de fél 11. Kertész Géza; VUI., Rá 
kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe 
renc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9 
Kertész Géza; VIII., Vajda R 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. Zászkaliczky Pál; X., Kerepesi 
út 69. de. 8. Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Fodor 
Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Fodor 
Viktor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, ML, 
Ihrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; 
de. 11. (úrv.) Ihkács József; du. fél 7. Kő
szeghy Ihmás; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. 
ifj. Kendeh György; XHL, Frangepán u. 43. 
de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei ú t 32. 
de. 11. (úrv.) Thmásy Ihmás; XIV, Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. Thmásy Ihmás; Pestújhely,
XV. Templom tér de. 10. dr. Rafael József; 
Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály,
XVI. , Hősök tere 11. 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 tér de. 9. Kósa László; Rá
koscsaba, XVn., Péceli út 146. de. 9. Péter 
Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. Kósa László; Ráfyrsliget, XVn., 
Gázon Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszent- 
lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Ha
vasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. 
de. 10. Széli Bulcsú; du. 5. Győri János Sá
muel; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XM., 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda
fok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá
bor; Budaörs, (ref. imabáz) de. 9. Endreffy 
Géza.

ÁDVENT 3. VASARNAPJAN a litur
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltárt igéje: Jel 3,7-8.10-13; az ige
hirdetés alapigéje: Jn 10,30—42.

EVANGÉLIKUS (ADVENTI) IS
TENTISZTELETET közvetít a DUNA 
TELEVÍZIÓ december 15-én, de. 10.55 
órakor felvételről a Deák téri evangéli
kus templomból. Igét hirdet dr. Har
mati Béla püspök.

HAZAI ESEMENYEK
Meghívó

Szeretettel hívunk és várunk minden 
érdeklődőt — pedagógusokat, egyete
mistákat, teológusokat különösképpen 
is -  az Évangélikus Értelmiségi Mű
hely legközelebbi alkalmára, amelyet 
1996. december 18-án 18.00-2030 kö
zött (új kezdési időpont!!!) tartunk a 
Deák téri Evangélikus Gimnázium 
dísztermében. Témánk: NÉPHAGYO
MÁNY ÉS A JÖVŐ MŰVELTSÉGE 
Az ünnepről és az ünneplésről. Elő
adó: dr. Andrásfalvy Bertalan egyete
mi tanár. Záró igehirdetéssel szolgál: 
dr. Hafenscher Károly lelkész.

MEGJELENT!
Rudolf Bultmann: Jézus Krisztus és 

a mitológia című könyv. Megvásárol
ható a Sajtóosztály könyvesboltjá
ban, a Huszár Gál könyvesboltban 
(250 Ft-os áron), ill. megrendelhető 
az alábbi címen:
Teológiai Irodalmi Egyesület 
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. 
Tel.: 363-6451/32 m.; Fax: 363-7454 

Megrendelés esetén lelkészeknek, 
diákoknak, ill. nagyobb tételben vá
sárlóknak kedvezményt tudunk nyúj
tani.

Üdüljön Sopronban, az Evangélikus 
Vendégház 2-4 ágyas, összkomfortos 
szobáiban! 1996. december 1—23-ig, és 
1997. január 2-tól március 31-ig 

rendkívüli kedvezmény.
Szállásdíj reggelivel csak bruttó 

1200,- Ft/ro/nap.
Szobát foglalni Kiéli Erzsébet ven- 

dégházvezetónél lehet.
Cím: 9400 Sopron, Zerge u. 26. Tele

fon: (99) 316-214.

ADVENTI ZENES AHITAT 
sorozat a Zuglói Evangélikus temp
lomban. (XIV., Lőcsei út 32.) decem
ber 19-én, csütörtökön este 6 órakor. 
Műsoron: M. Praetorius ádventi kórus- 
művei. Közreműködik: a Praetorius 
Kamarakórus, vezényel: Déri Balázs és 
Kéringer László. Igét hirdet: Tamásy Ta
más lelkész.

ZALAEGERSZEG -  
PUSZTASZENTLÁSZLÓ

November 27-én a két gyülekezet te
rületén szolgálatokat végzett Tóth- 
Szöllős Mihály, lapunk szerkesztője. 
Zalaegerszegen a Mentálhigiénés 
Egyesület rendezvénye keretében az 
Evangélikus Életet mutatta be az Új 
ember című katolikus lappal közösen. 
Pusztaszentlászlón esti bibliaórán szol
gált.

A kft gyülekezetben „HÁROM GE
NERÁCIÓ EVANGELIZAL’ címmel 
evangelizációs sorozatot tartottak. De
cember 8-án Böröcz Sándor, december 
15-én ifj. Kendeh György, december 22- 
én Sefcsik Zoltán lelkészek végzik a 
szolgálatot. Legyen áldás a generációk 
igemrdető szolgálatán.

MEGJELENT! MEGJELENT! 
Útmutató 1997.
Ára: 110,-Ft 

Evangélikus naptár 1997. 
Ára: 230,- Ft

Evangélikus Falinaptár 1997. 
Ára 60,- Ft

Kaphatók és megrendelhetők 
a Sajtóosztály Könyvesboltjában 

(VHI., Üllői út 24.)

KONKOLY MŰVEK
Toronyóra és harangjáték, harangvillamosítás, 
elektronikus vezérlőóra készítése. 5 éves teljes 

körű GARANCIA.
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Tel.: 260-7065; 06-30-492-915

SZOMBATHELY
November 2-án, ünnepi istentiszte

let keretében Zűgn Tamás esperes 
szolgálatával adtak hálát a lelkészi 
munka folyamatosságáért, melyet Pin
tér János ny. esperes ás Gregersen 
Lábossá György segédlelkész együtt 
végeznek.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CB

HALÁLOZÁS
Lotz Tibomé Gábriel Mária lelkész

özvegy életének 83. évében november 
24-én türelemmel viselt hosszú beteg
ség után hazatért Urához. Temetése 
Sopronban december 3-án volt. „Min
denre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem.” Fii 4,13.

A Keresztény-Zsidó Társaság de- 
ap -  ' '  ' '

pót rendez a Pécsi Zsi
cember 15-én, vasárnap Teológiai Na- 

dó Hitközségben
(Fürdő u. 1.) A prófétai iratok össze
foglaló címmel. Élőadásokkal szolgál
nak a pécsi katolikus, református, 
evangélikus, baptista lelkészek és a zsi
dó főrabbi.

Börtönszolgálat: Imádkozzunk azo
kért, akik önzetlenül, előítéleteket le
küzdve, csomagokat küldenek a bör
tönlakóknak!

Az Evangélikus Naptár Névtárában 
szerepel egymás mellett Bakonyszent- 
lászló és Bakonytamási gyülekezete. A 
lelkészi hivatal Bakonyszentlászlón 
van. Levelezési cím tehát: 8431 Ba- 
konyszentlászló, László király u. 1.

A Bikácsi Gyülekezet 16 éven át hű
séges gondnokát, Hackl Jánost, 80 éves 
korában hazaszólította Ura. Tfemeté- 
sén; november 23-án Róm 8,32 alapján 
szólt a vigasztalás igéje: „Aki az O tu
lajdon Fiát nem kímélte, hanem mind
nyájunkért odaadta, hogyne ajándékoz
na nekünk Vele együtt mindent?”

Tóth Mihály a püspökmolnári gyüle
kezet egykori gondnoka hosszú beteg
ség után, 72 éves korában elhunyt. 
Hozzátartozói és a gyülekezet a feltá
madás hitében kísérte utolsó útjára au
gusztus 25-én.

Apróhirdetés
Másfél szobás lakás kiadó. Ibi.: 140-6912.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(960010/20)
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 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám; 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Ad v e n t  n e g y e d ik
VASÁRNAPJA ÉS

KARÁCSONY ÜNNEPE

_______ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS
Z Z h e t i l a p

Minden kedves olvasónknak 
kegyelemben és szeretetben gazdag

karácsonyi ünnepeket kivan
a  S z e r k e s z t ő s é g

ARA: 40 FT

A TARTALOMBÓL -

KARÁCSONYI LITURGIA

JOHANNITA HÁZ PILISCSABÁN

AZ EGYHÁZAK ÉS A MÉDIA

SZERETNI ŐKET NEM NEHÉZ

NÉMET ÉS SZLOVÁK OLDAL

A D V C N X  
IV. V A SÁ R N A P

ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAP

Menjetek elébe vigassággal

%

Ha már külső (családi háztartás) és belső (lelki 
háztartás) felkészüléseinken sikeresen túl va
gyunk, és sikerült az igazi önismeretet nyújtó gyó
nótükörrel meglátni, hogy önmagunkban véve 
képtelenek vagyunk előtte jövetelekor megállni, és 
ezért megoldást keresve ráismerünk bűnöst meg
váltó teljes szeretetére, akkor elérkeztünk ahhoz a 
lelki alapálláshoz, hogy mégis, mindenek ellenére 
szabad és lehet nagyon nagy örömmel elébe futni 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak.

J

Semmiképpen sem mechanikus módszerként j a- 
vasoljuk ezt a „menetrendet”, de bizonyos lelki 
rendre mégis szükségünk van annak érdekében, 
hogy hitéletünknek legyen mederje. Csak annyira 
köt ez bennünket, mint a vonatot a sín. De az, 
hogy hol fektették le a síneket, esetleges. Az azon
ban biztos, hogy a vonat haladásának nem a jól le
rakott sín az akadálya. A mi esetünkben: 1. közel 
az Úr, vígan, boldogan térjünk hozzá, menjünk 
elébe, 2. mert a mennyei gyónótükör segítségével 
a Lélek világossága megmutatta alkalmatlansá
gunkat arra, hogy színe előtt megjelenjünk; de Ő 
maga akar kegyelmet gyakorolni azok életében, 
akik ezen a sínpáron haladnak. Az már az Úr Jézus 
Krisztus totálisan szuverén kegyelme, hogy ezen sí
nek nélkül is gyakorolhat kegyelmet bárkivel, olya
nokkal is, akikkel talán egy „igaz hitű” keresztyén 
szóba sem állna, de most ez a pár sor azoknak szól, 
akik élete vallásos értelemben sínen van.

Ugyanis tapasztalat, hogy még vallásos emberek 
jelentős részénél is van egy tipikus betegség: ke
délybetegség, melankólia, pesszimizmus. Nagyon 
meglepő! Gyülekezeteinkben állandósult és elme- 
szesedett, megmerevedett a panaszkodás. Lénye
ge az önmagunk siratása úgy, mintha Jézus Krisz
tus már nem is élne. Szinte az egész egyházunkat 
áthatja ez. Különösen azóta erősödött fel ez, ami
óta kirobbantak a zsinati viták, és azok indulatok
kal telített hatása tudatalatti impulzusokat adott

azoknak is, akik igazából nem követték figyelem
mel a zsinat munkáját. Ez olyan betegség, hogy 
majdnem mindegy, rosszul megy-e a gyülekezet
nek, vagy jól, a kedélybetegség szedi áldozatait. 
Megfordultam -  statisztikai értelemben -  jól „me
nő” gyülekezetben, a hangulat pesszimista volt. 
Mindig találtak valami kifogásolni valót, az orgona 
hangszínét, a lelkész orgánumát, a torony ala- 
csonyságát... valamit, aminek igazi értelme sem 
volt. Megfordultam nem jól „menő” gyülekezet
ben, ahol kevesen járnak templomba, kevés a 
pénz, pang a hitélet, ott pedig ezért letörtek a még 
keresztyénnek látszok. „Velünk itt úgyis minden
nek vége... kihalunk, nincs tovább'.”

Látásom szerint egyetlen gyógyír erre az ok-os 
vagy ok-talan pesszimizmusra az, ha elébe me
gyünk annak az Úrnak, aki hozza az örömöt és su
gározza felénk is. Ha egyre közelebb kerülünk 
Hozzá, ránk sugározhat mennyei öröme, szerete- 
te, és nem magunkból préseljük ki „vigasságun
kat”, hanem Tőle fogadjuk el. Evangélikus beteg
ségünk egyetlen és evangéliumi gyógyszere a meg
térés. Igehirdetőknek fel kell figyelni erre a nép
betegségre és megszólaltatni az evangéliumot kell, 
s ettől a betegségtől szenvedőknek pedig minél 
többet kell hallani az örömhír szószéki, bibliaórai 
kihangosítását, hogy az örömről örömmel hirde
tett evangélium áttörje sötétlő lelki falunkat és a 
napfelkelte felszabadító derűje áradjon szét gyüle
kezeteinkben, életünkben, körülöttünk. Ujjongó 
ének száll akkor, hálaadó imádságok szaporodnak 
meg -  mert igei látássá válik, hogy minden látszat 
ellenére is Jézus Krisztus az Úr, tőle függ egyház, 
gyülekezet, s mindenki (örök) élete. Minden Attól 
függ, Aki a megtestesült szeretet! Ha Tőle függ, 
akkor pedig menjünk elébe vigassággal, mert men
tő, megváltó szeretete a gyógyító megoldást hozza 
mindenkinek.

Ribár János

BABITS MIHÁLY:
A

Karácsonyi Ének
M ért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-űr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz töiqjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyúlt...

Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük hogy „megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkűnkben gyiyts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt.

TURMEZEI ERZSEBET.

Találkozó a jászol mellett
Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk, 
de most találkozót adunk, 
és a jászolnál mind -  mind ott leszünk. 
A Királynak tisztességet teszünk, 
a Királynak, aki lejött közénk, 
s nem volt, hová fejét lehajtsa.
Mi, boldog népe, 
odatérdepelünk elébe, 
s rneghallgatjuk, mi a parancsa: 
Örömhírt vinni szerteszét!
Világosságot, mert nagy a sötét! 
Elhirdetni, hogy ő  itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Őrizni reggelig!

Szívünk a szent örömmel megtelik. 
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett, 
feledtet minden fájó veszteséget, 
minden keserű könnyet letörül 
Karácsonyi béke ölel körül

Győzve a távolságon, téren, 
boldog betlehemi találkozóra 
várlak, testvérem.

Hamis krisztusok és a Krisztus
Ezerszáz éves magyarság -  ami a 

Kárpát-medencében alapított ha
zát illeti -, csaknem ezeréves ke
resztény magyarság ünnepli 1996 
karácsonyát. Kis nép nagy történe
lemmel -  mondják a sorsunkat va
lamennyire ismerő külföldi baráta
ink. Sok karácsonyt értünk meg, 
amióta Szent István király megkap
ta a koronát. De vajon kik és mit 
ünnepeltek karácsonykor hosszú 
évszázadok alatt? Hány év, évtized, 
netán évszázad után váltak szívük
ben is a názáreti követőivé a po
gány magyarok? A tatárdúlás, a tö
rök hódoltság után érkező népcso
portok szokásai mennyiben épül
tek be az ünnepekbe? Milyen kará
csonyokat hozott a reformáció és 
az ellenreformáció, milyen múlt 
századbeli kegyességi irányok és 
népi, valamint polgári szokások ke
veredéséből alakultak ki a karácso
nyi ünnepkör máig élő formái, egy
házi és világi eseményei?

Mit jelentett a közelmúlt negy
ven éves ateista diktatúrája idején 
karácsony a magyar nép
nek, az az ünnep, ame
lyet a diktátorok is tisz
teltek, amelyen elcsen
desedtek az utcák és 
munkaszüneti napokat 
kellett engedélyezni?

És mit jelent ma? A 
rendszerváltozás nagy 
pillanatait, reményeit kö
vetően, az eufória elmúl
takor, amikor a tornyo
suló nehézségek, a társa
dalom polarizálódása és 
atomizálódása rossz han
gulatot teremtenek az 
amúgyis depresszióra 
hajlamos országban.

Ezer év magyar ke
reszténységében mindig 
minden változott, csak 
egy állandóság volt, Jé
zus Krisztus. Magukat 
kereszténynek nevező 
emberek, köztük törté
nelmi figurák pokollá te
hették kortársaik életét, 
a legsötétebb korszako
kat is megújulás követte, felhang
zott a karácsonyi evangélium, jön 
Jézus.

Negyven évig a korlátozás, a 
rabság jegyében temették e hazá
ban a kereszténységet, vagy szelí
debben fogalmazva készítették elő 
temetését, a rendszerváltozás óta 
a századunkban erős métely, a sze
kularizáció, az elvilágiasodás je
gyében vélik idejétmúltnak a bet
lehemi kisdedet.

Mondják karácsony: a legin
kább szekularizálódott ünnep. 
Mégis éppen amikor az Ige testté 
léteiét ünneplők és az Istentől rég 
elfordultak is hasonlóan viselked
nek, nehezebben különböztethe
tők meg, akkor ragyog fel a legfé
nyesebben, hogy ma sincs más esé
lye a teremtett világnak, fiainak, 
mint Isten kegyelmei A szeretet, 
mely abban nyilvánult meg, hogy 
elküldte egyszülött fiát.

Karácsonykor jellemzően je
lentkeznek a hamis krisztusok, 
akik -  egykor a történelemben és 
ma is -  csábítottak, csábítanak, 
ígérnek az emberi életre megol
dást. Ma a pénz a legerősebb ha
mis krisztus. Egy korszak után, 
amely csak megfogható dolgokat, 
a materiális javakat tartotta érték
nek, de kiváltotta a társadalom 
természetes ellenállását, döbbene
tes, hogyan hatotta át a szabadsá
got követően a hamis Mammon, a

pénz szeretete a közgondolkodást. 
Nem eszköz -  ez lenne a rendelte
tése - ,  cél, egyedüli érték lett a 
pénz, a hamis krisztus és ezért 
nem tudnak megújulni az erkölcsi 
értékek, ezért devalválódik az ér
zelmi -  szeretet, szerelem, barát
ság, hűség —, az esztétikai és a töb
bi klasszikus érték.

A szegénység és a viszonylagos 
szegénység növekedése, betegsé
gek terjedése segíti a hamis krisz
tusokat. De a gazdagok és testileg 
egészségesek sokféle lelki nyomo
rúsága, a növekvő bűnözés figyel
meztetnek a hamisságra. A pénz 
hiánya kínzó lehet, de a bőség ma
ga nem old meg semmit.

A földi békesség és a szirupos 
szeretet szólamainál sajnos erő
sebbek, akár a kis közösségekben, 
a családokban, akár a világ külön
böző részein a válsággócokban, a 
békétlenség, a szeretetlenség, a 
gyűlölet jelei.

A  történelem folyamán a hit 
csapdája volt, hogy választ kívánt

A lbrecht D ü ren  K risz tus születése

adni a tudomány kérdéseire. Mai 
ismereteink rohamos fejlődésével 
a tudás vált sokak számára hamis 
krisztussá, ismereteiktől várják a 
megváltást, a választ az emberi lét 
alapvető gondjaira.

Az elnyomás évtizedeiben meg
kopott a diakónia fénye, mert az 
egyház identitását veszélyeztetve, 
ebben vélt közös területet találni 
az istentagadó hatalommal, ezt 
emelte ki teológiájában.

Milyen félelmetes a változás.
Ma ismét erős a diakónia, nem- sem. 
csak mint a misszió, a hit gyümöl-

K asztfliai m este r (XV. század): K risztus születése

cse, hanem, mint az egyház azon 
tevékenysége, amely utat nyit a 
missziónak. Igen, először kenyeret 
kell adni az éhezőnek, be kell kö
tözni a balesetet szenvedett sebeit, 
azután lehet szólni arról, hogy va
lójában Jézus Krisztusra van szük
sége ahhoz, hogy értelmet kapjon 
az élete.

Egymás krisztusaivá kell len
nünk, de nem hamis krisztusokká, 
akik magunkat, vagy másokat 
ajánljuk, hanem a karácsonyi 
evangéliumot közvetítjük szóban 
és életben. Békesség a földön a jó
akaraté embereknek. Békesség és 
jóakarat. Talán ez a két fogalom 
üzen a legerőteljesebben a hazára 
találása ezerszázadik évfordulóját 
ünneplő magyarságnak 1996 kará
csonyán. A békétlenség, a rossz
akarat, a sokféle zűrzavar és nyo
morúság időszakában. Békesség és 
jóakarat. Erre van szükségünk. De 
nem a karácsonyi hangulatok pil
lanatnyi álbékességére, nem a 
fegyverszünetek látszatbékéjére, 

melynek csendjében még 
jobban izzanak a gyilkos 
indulatok, hanem arra a 
békességre, melyet csak 
Isten kegyelme, a Fiúhoz 
tartozás, az örök élet re
ménysége adhat.

És jóakaratra van szük
ségünk és a jóakaratot 
kell képviselnünk, keresz
tül vinnünk. Feltételezni 
másokról a jót és segíteni 
is őket minden lehetséges 
módon. Hazánkban is 
megkopott a közjó fogal
ma, Isten gyermekei te
hetnek azért, hogy ez a 
szép szó visszanyerje ér
tékét. A legvüágibb ün
nep nagy alkalom arra, 
hogy a csak az ünnep kül
sőségeiben osztozók is 
felfigyeljenek az eredeti 
üzenetre, az evangélium
ra. Abból, ahogy ez meg
valósul Krisztus népének 
a társadalmi jelenlétében, 
a békesség, a jóakarat, a 

közjó munkálásában. Nem lenne-e 
más a világ, más Magyarország, ha 
a szívünket vizsgáló Űr valódi bé
kességet, jóakaratot, ádventi re
ménységet, Krisztus-vár ást találna. 
Kínálhatnak bármit a hamis krisz
tusok, Karácsony igazi esélye a ta
lálkozás a Fiúval, a testté lett igé
vel. Ez a megmaradás titka, amikor 
kihunynak a fények és jönnek a ter
hek és a gyönyörűséges iga. Menni 
vele az úton és hívni másokat Hoz
zá. Mert nincs más. Kétezer év után

Frenkl R óbert

ÁLDOTT AZ ÚR... HOGY MEGLÁTOGATTA NÉPÉT ÉS VÁLTSÁGOT SZERZETT NEKI.”
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Gyerekek a karácsonyról
„Szeretem a Karácsonyt! Amikor feldíszítettük a fe

nyőfát, leülünk tévét nézni ”

lfAzt hiszem, Karácsony sokak számára már valami 
egészen mást jelent, mint régen. Kicsit az ajándékok ün
nepévé vált számunkra. Felállítjuk a nappaliban a kará
csonyfát, ráaggatunk pár színes gömböt, a tetejére meg 
egy csillagot erősítünk, vagy egy angyalt. Szenteste ének
lünk egy éneket, és ha nagyon jó a hangulat, talán még 
kettőt is. Aztán megkezdődik az ajándékok kiosztása. 
Úgy érzem, mintha az igazi Karácsony meghalt volna. ”

„Sok családban csak azt jelenti a Karácsony, hogy 
ajándékot keU adni A  boltok is teljesen erre mennek. De 
ez által olyan rideg idegen lesz a Karácsony. Mire jó a 
sok reklám, meg a nagy rohanás? Mégis hála Istennek, 
van sok olyan család is, ahol megőrizték az ünnep igazi 
tartalmát. Az én szüleim is mindig megpróbálnak ben
nünket emlékeztetni rá, hogy miért is ünnep ez a nap a 
számunkra. ”

,^4 világban annyi szörnyűség történik. Sokszor ma
gukat keresztyénnek tartó emberek verik be egymás fejét 
mondjuk politikai előnyökért. Én mégis hiszem, hogy az 
a Krisztus, aki 2000 éve megszületett, örömre és remény
ségre ad okot azáltal, hogy Vele mégiscsak jobb lehet ez 
a világ. ”

HERMANN BANG:

Sorensen úr
Valahányszor elérkezik Karácsony ünnepe, eszem

be jut Sörensen úr. Életemben ő volt az első, akiről 
tudtam, hogy egyedül ünnepli a Karácsonyt. Sosem 
felejtem el.

Az első osztályban ő volt a tanítóm. Jó ember volt. 
A télen többször láttuk, amint tízóraiját az ablak előtt 
az éhes verebek elé morzsolta. Nyáron pedig, amikor 
a fecskék fészket raktak az eresz alatt, megmutatta 
nekünk a csicseregve röpködő madarakat. De a tekin
tete valahogy mindig olyan szomorú volt. A városban 
azt beszélték, hogy Sörensen úr jómódú ember. 
„Sörensen úr tényleg gazdag ember?” -  kérdeztem egy
szer az édesanyámtól. ,„Azt mondják igen”. -  „Igen... 
egyszer sími láttam, amikor a szünetben visszamentem 
az uzsonnáért. ” „ Talán azért olyan szomorú, mert ma
gányos”, -  mondta édesanya. „Nincs testvére?” -  kér
deztem? „Nincs -  egyszál magában él ezen a világon... ”

Amikor eljött a Karácsony, édesanyám elküldött, 
hogy vigyek süteményt Sörensen úrnak. Mintha teg
nap lett volna. A cselédlány is velem jött, nagy csoma

got cipeltünk, rózsaszín szalaggal átkötve. Anya min
dig így díszítette a karácsonyi csomagokat.

Sörensen úr lépcsője hófehérre volt söpörve. Olyan 
tiszta volt, hogy alig mertem rálépni. Anya üdvözletét 
a cselédlány adta át. Amint körülnéztem, egy nagy, 
hosszúkás tükröt láttam, melynek keretét fekete fából 
faragott arcok díszítették. Sörensen úr behívott a szo
bájába, és megkérdezte, hogy örülök-e a Karácsony
nak? Bólintottam: „És a tanító úr hova állítja majd a 
karácsonyfát?”

„Én? Nem állítok karácsonyfát. Itthon maradok ”
Nagyon szíven ütött ez az „itthon”. -  Itt, ebben a 

szomorú szobában: a kis fekete képek, a néma köny
vek, a régi kanapé, melyre sosem ül senki. Olyan vi
gasztalannak és elhagyatottnak éreztem ezt a szobát. 
És akkor karommal eltakartam az arcomat, és kitört 
belőlem a zokogás.

Sörensen úr átölelt, és arcát odaérintette az enyém
hez. „Kedves kisfiú vagy”, mondta csendesen, s én 
még szorosabban átöleltem, és zokogtam, szívszakító 
zokogással.

Amikor hazaértünk, a cselédlány elmondta édes
anyámnak, hogy „bömböltem”. De én a fejemet rázva 
védekeztem:

„Nem is igaz Én nem bömböltem. Csak sírtam. Ol
dod, azért sírtam, mert Sörensen urat soha senki nem 
látogatja meg. Még Szentestén sem... ”

Később, amikor egy másik városba költöztünk, 
Sörensen úr teljesen eltűnt az életemből. Soha többé 
nem hallottam róla. De azon a napon, amikor vállára 
borulva sírtam, megéreztem, anélkül, hogy megértet
tem volna, mit jelent, hogy vannak emberek, alak ma
gányosak. És azt, milyen nehéz magányosnak lenni 
különösen Karácsonykor.

JOHNSON GNANABARANAM:

Karácsonyi ének Indiából
Jézusom, sokan örvendeztek, mert kerestek, és 

megtaláltak Téged. Én annak örülök, hogy Te keres
tél, és megtaláltál engem. A betlehemi pásztorok, 
akiknek megjelentek az angyalok, boldogok voltak, 
mert hallották a hírt, és láthattak Téged. De én bol
dogabb vagyok a pásztoroknál, mert én az evangéliu
mot nemcsak az angyaloktól, de Tőled hallhattam. 
Azt mondod: „Gyere hozzám, és én leveszem váltad
ról a terhet”. Ezért hát boldogabb vagyok a betlehe
mi pásztoroknál.

A napkeleti bölcsek, akik a csillagot követték, bol
dogok voltak, mert kerestek és drága ajándékokat vit
tek Neked. De én a bölcseknél is boldogabb vagyok, 
mert Tfe megkerestél engem, és a legértékesebb aján
dékkal leptél meg: Önmagaddal. Ezért hát boldogabb 
vagyok, mint a napkeleti bölcsek.

Áldott Mária, mert mint magzatot, negyven hétig 
testében hordozhatott Téged. De én magamat még 
áldottabbnak mondhatom, mert Te, aki feltámadtál, 
egész életemben a szívemben élsz. Ezért áldottabb 
vagyok Máriánál.

Simeon, a próféta örvendezve mondta: „Meglátták 
szemeim üdvösségedet!” Én nem láttalak, mégis hi
szek Benned. Tfe pedig boldognak nevezed azokat, 
akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezért én is mérhe
tetlenül boldog vagyok!

Készítsünk
karácsonyfadíszt

A mellékelt sablon segítségével rajzold viszonylag 
vastagabb papírra a madárka testét és szárnyát. A két 
részt kivágva, a harmadik ábra szerint illeszd össze 
őket. A madárkát cérnával akaszd a fenyőfára.

Szenteste. Előkészületek A z utolsó utáni pillanatok 
feszültsége. -Aztán: gyönyörűen feldíszített karácsonyfa. 
Valahol az előtérben a leporolt kis betlehemes, mellette 
giccses, félgiccses postai üdvözlőlapok Csillagszóró, 
gyertyáfény, fenyőillat, illendően becsomagolt ajándé
kok -  Körötte ünneplőben feszengő emberek Idősek és 
fiatalok. Kivasalt öltöny, szoknya, blézer. Ünnepire kiva
salt arcvonások idegek Csengőszó... Felcsendül a mag
nóról a háttérzene: „ Csendes éj, tiszta szent éj... ” Kará
csony az életünkben. -  Anno 1996...

Szenteste. Egy fiatal pár szállást keres Betlehemben. 
Csak egy istállóban talál. Gyermekük születik kit isteni 
sugallatra Jézusnak neveznek A  mezőről pásztorok ér
keznek Isten üzenetét hozva. Angyalok zengték -  és nem 
háttérmuzsikaként! -  „ Üdvözítő született ma néktek az 
Úr Krisztus, a Dávid városában...” (Lk 2,11). És: „Di
csőség a magasságban Istennek és a földön békesség, és 
az emberekhez jóakarat. ” (Lk 2,14). -  Feltűnik egy kü
lönösen fényes csillag. Vonzásában három „király” (ke
leti tudós) keresi fel Betlehemben a megszületettet... Az 
első karácsony a világtörténelemben! -  Anno nulladék 
év...

A z első, és a legutóbbi karácsonyunk között eltelt ti
zenkilenc évszázadban végigkísérte a keresztyénség életét 
ennek az ősi eseménynek képe. És nem csak az ünnep
napokon. Már Jézus Krisztus teljes megváltói életművét 
ismerve, s azt a születése körülményeire is visszavgtítve, 
egyre jelentősebb és fényesebb helyet foglalt el az Őt kö
vetők életterében. Bár az evangéliumok nagyon szűksza
vúan tudósítanak Jézus születéséről (Mk 1,25 Lk 
2,6-20), s bár az első két évszázadban január 6. volt en
nek emléknapja, azzal, hogy a 4. század elején, 325-335 
között Rómában december 25-re tették át, és külön ün
nepelték e napot, új megvilágítást és hangsúlyt kapott. A  
„Sol invictus” (a legyőzhetetlen Nap)pogány ünnepének 
lefedésével, és afölé emelve a „Sol Salutis”, az „üdvösség 
Napja” rangot kapta az egyház kultuszában, Jézus isteni 
és királyi megjelenését kiemelve. -  Végül is innen datáló
dik, hogy a karácsony történeti eseményei, és annak jel
képes volta összefonódik, párhuzamba áll a keresztyén 
hitvilágban, gondolkodásban, szokásrendben mindmáig.

A  negyedik században elsősorban a ‘Háromkirályok 
imádásának jelenetébe ágyazottan, majd a Pásztorok 
imádása, illetve e két képtípus egybeolvadásából adódó 
kompozíciókban jelenítették meg Jézus születését. Szar
kofág domborművek tanúskodnak erről. Mária alakja 
az 5. századtól, az efezusi zsinatot követően (431) jele
nik meg a képeken mint „ Theotokos” (Istenszülő), s kap 
egyre nagyobb hangsúlyt. József csak a 6. századtól sze
repel az alkotásokon. Kezdettől fogva láthatjuk azonban 
az ökör és a szamár figuráját a különféle müveken. -  
Bennük jelképes utalás fogalmazódik meg hiszen az 
evangéliumok nem említenek ilyen jószágokat a Szent 
Család környezetében Jézus születésekor. Ezsaiás prófé
ta könyvében olvashatjuk: ,A z ökör ismeri gazdáját, a 
szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem 
nem ért meg engem.” (Ézs 1,3). Origenész (meghalt: 
245-ben), majd Nisszai Szí. Gergely (meghalt: 394-ben) 
egyházatyák müveikben mindezt összekapcsolták a bet
lehemi jászollal, úgy értelmezve, hogy „az ökröt megköti 
a törvény (mint a zsidó népet), a szamár viszont a bál
ványimádás terhét viseli (mint a pogányság). Kettejük 
között fekszik a gyermek Jézus, aki megszabadítja őket 
az igától. ”

Érdekes, hogy a keleti (bizánci, orthodox) egyházban 
más képtípus alakult ki. Jézus születése helyszíneként az 
istálló képe helyett „a születés sziklabarlangját” találjuk 
egy apokrif (nem elfogadott) evangéliumi leírás alapján 
(Pl.: Pszeudó-Máté evangéliuma). Hasonló irodalmi 
háttérrel jelenik meg e helyszín felett a betlehemi csillag. 
Bizánci hatásra ez a megjelenítés Itáliában is elterjedt a 
középkor folyamán.

A  12. századtól tovább gazdagodott a karácsony már 
eddig is szerteágazó szimbolikus tartalma. A  Jézus szü
letését ábrázoló jelenetek mellett eddig is fel-fel bukka
nó, kiegészítő képek, képrészletek mellett (Angyali üd-

PILINSZKY JÁNOS:

Az első karácsony óta...
Nincs nyomasztóbb, mint az élet kegyetlen törvé

nyét szemlélni. Azt, hogy egymásból élünk; hogy föl- 
faijuk egymást; azt, hogy a természet „rendje” egy éh
ségből és rettegésből fölrakott, önmagában vérző gú
lához hasonló.

És ebbe a kegyetlen rendbe „lépett be”, megszület
vén és megtestesülvén Isten Báránya, a mi Jézusunk, 
hogy a világ kegyetlen rendjét megváltsa. A „vérző 
gúlán” mit se módosítva, gyökeresen megfordította 
annak jelentését. Nem tagadta, hogy „fölfaljuk egy
mást”. Azt mondta inkább, hogy mindannyian étel és 
táplálék vagyunk. Már itt, a világban, e „vérző gúlán” 
belül a kegyetlen tényeket a szeretet realitásává vál
toztatta, amikor valódi ételként és valódi italként osz
totta szét magát -  mindannyiunknak példát mutatva.

Az első karácsony, a Fiuisten megtestesülése óta 
mindenek prédája helyett mindenek ételévé, táplálé
kává lettünk, s tudjuk, hogy a természet rettenetes 
törvénye mögött valójában a szeretet örökös áldozása 
a végső realitás.

KARÁCSONY
Fent:
A legnagyobb lemondás: 
az ISTENÉ 
Az ATYÁÉ és a FIÚÉ 
együtt és külön-külön.

Az Istennek pedig legyen hála az Ő 
kimondhatatlan Ajándékáért. 2Kor 9,15

Lent:
Micsoda félreértés: 
ajándékokat adni, 
ajándékokat kapni
az AJÁNDÉK helyett! K L-

K a r á c s o n y  a  m ű v é s z e t b e n

Pataki László: Szent család (1907)

vözlet, Háromkirályok imádása) megjelennek az Ótes- 
támentumi előképekre utaló jelzések A z égő csipkebo
kor, Áron kizöldelő vesszeje, Gedeon gyapja. Gyakran 
József alakja, mint Synagoga, az Ótestámentum, Mária 
alakja, mint Ecclesia, az Újtestámentum jelképeként 
látható.

A  14. században -  mindenek előtt a misztika, Assisi 
Szí. Ferenc és mozgalmának valamint egy ferences szer
zetestől származó, víziókat tartalmazó irat, a „Medita
tiones Vitae Christi” népszerűségének köszönhetően -  
az emberi érzelmek a bensőségesség kerül előtérbe a ka
rácsony ábrázolásában. A  késő román és a gótikus mü
veken Mária és a gyermek Jézus emberi, anya-gyermek 
viszonyának kiemelése egyre szembeötlőbb, mely tovább 
gazdagodik később, a környezetet tekintve, életképi ele
mekkel -  Mindeddig és mindebben azonban -  akár mi
niatűréről akár táblaképről domborműről vagy szo
borról legyen szó -  döntő a narratív, elbeszélő szándék a 
művészek, részéről. A  bibliai eseményeket csak „elmesél
ni" akarják a képeiken, legfeljebb „attribútumokkal”, 
formai jelzésekkel (növény, szín, tárgy stb. ) utalva a na
gyobb jelképi összefüggésekre. Ilyenként láthatjuk példá
ul Hugo van der Goes: Pásztorok imádása című képét 
(1475 k ), vagy Rubens több korai alkotását, sok, koráb
ban élt művész munkájával együtt.

A  16. század -  a reneszánsz művészete -  új, és gyöke
res fordulatot hoz a karácsonyi esemény szimbolikus 
megjelenítésében. A  korszak nagy felfedezése a fény. 
Nem csupán a kívülről érkező, hanem -  a humanizmus 
gondolatrendszerében, és a reformáció hitújításában 
megfogalmazotton -  a belülről sugárzó, szellemből, szív
b ő l leiekből fakadó! Fantasztikus erővel jelenik meg ez
-  sok más művész alkotása mellett -  Corraggio oltárké
pén (1530). De talán a 4. században karácsony ünnepét, 
a „Sol Salutis” alkalmát teremtők lelkiségéhez a legkö
zelebb Rembrandt áll a Pásztorok imádása című fest-' 
ményével (1646). A  megszületett Jézusból áradó fény az, 
ami megvilágítja a körülötte állókat, ő  a fényforrás!!! -  
Minden és mindenki csak árnyékot vethet...

A  16. század embere azonban nem csak a fényt -  az 
örök Fényt és Világosságot (Jn 8,12) -fedezte fel. Mást 
is. .. A rákövetkező generációk szintén. S ez lett a bűvö
letük, bűvöletünk Máig. Sok mai művész az első kará
csony Megszületettjét csak valahová, a megfoghatatlan 
űrbe tudja helyezni a képén, mert úgy érzi: ha valamikor, 
mostjgazán igaz: „a szálláson nem volt számukra 
hely.” (Lk 2,7) Csontjaszáradt, fényevesztett lett a kará
csonyunk Olyan magunktól csinált. Popularizált, g cs~ 
esés betlehemes, és barokk szentképeket idéző képesla
pok szintű. A  rég. korokba, s magunk kisded korába 
visszacsatoló. Csillagszórósan és fenyőillatostul elmúló.
-  Gyanítom: nem az ízléshiányunk vagy a tehetségtelen- 
ségünk miatt...

Pedig ma sem csak háttérzene az angyalok karácsonyi 
éneke: „Dicsőség a magasságban Istennek ás a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat!" Belőle fakadhat
na „ Csendes éj, tiszta szent éj... ” most is. Nem csupán a 
magnószalagról. S nem csak karácsonykor...

Dr. Foltin Brúnó



□SSZÜLÜNK A IX. EVANGÉLIKUS VILÁGGYŰLÉSRE
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1. Mik a IX. világgyűlés céljai?

A »logo” körirata magyar fordí
tásban:
KRISZTUSBAN -  
TANÚSÁGTETELRE 
ELHIVOTTAK + LUTHERÁNUS 
VILÁGSZÖVETSÉG + 
KILENCEDIK NAGYGYŰLÉS + 
HONGKONG, 1997. JÚLIUS

Félév múlva kezdődik az evan
gélikus egyházak világcsaládjának 
egközelebbi nagy találkozása. Er
ről kívánunk tájékoztatást adni 
;gy rövid cikksorozatban gyüleke- 
leteinknek és híveinknek.

Miért éppen Hongkong?
Az elmúlt ötven évben a világ 

jvangélikus egyházainak közössége 
Lutheránus Világszövetségé elő- 
izör csak Európában és Észak- i 
Amerikában, majd később Afriká
ján és Latin-Amerikában is tartotta I 
jlobális tanácskozásait. Miért esett' 
nőst a választás éppen Hong-1 
congra, erre a többmilliós kelet- 
ízsiai világvárosra, méghozzá idői- 
eg közvetlenül az eddigi angol 
fönnhatóságnak a Kínai Népköztár
saság által történő átvétele után?

Először is, Ázsia a legnépesebb 
kontinens. Itt él az emberiségnek 
több mint a fele. Másfelől, Ázsia va
lamennyi világvallás (a keresztyén
ig , zsidóság, iszlám, hinduizmus és 
buddhizmus) szülőföldje. A keresz- 
iyénség ugyan a hatalmas világrész 
lakosságának csupán 5 százaléka. 
Az evangélikus egyházak lélekszá- 
ma pedig alig másfél ezrelék, 4,6 
millió. De éppen ez a valóban ki
sebbségi helyzet -  méghozzá a nagy
gyűlés idején már Kínában, a világ 
legnépesebb, ateista vezetés alatt ál
ló- országában -  igazi nagy kihívás -  
lesz majd az ott tanácskozó evangé
likus delegátusoknak a keresztyen- 
ség mai missziója és szeretetszolgá
lata időszerű kérdéseiben, a harma
dik, keresztyén évezred küszöbén!

Ázsiában még nem volt evangéli
kus világgyűlés. Ideje, hogy egyhá
zaink küldöttei ott szembesüljenek 
korunk legégetőbb problémáival.

Kik találkoznak majd 
Hongkongban?

A világ 122 evangélikus egyházá
nak már kiválasztott 402  képviselő
je  vesz majd részt ezen a világmére
tű tanácskozáson. Mégpedig köze
lebbről felerészben női, 20 száza
lékban pedig fiatal, 30 év alatti de
legátusok. Bár lélekszámra nézve

az európai es az észak-amerikai 
tagegyházak jóval nagyobbak, a de
legátusoknak több mint a fele ér
kezik majd a kisebb lélekszámú „if
jú egyházakból”, Afrikából, Ázsiá
ból és Latin-Amerikából.

Rajtuk kívül több m in t ezer részt
v e vő  lesz jelen, mint szakértő -  ta
nácsadó, ökumenikus résztvevő, 
hivatalos vendég és az egyházi és 
világi tömegkommunikáció, a mé
dia képviselője.

A világgyulés előkészítésére öt 
nagy konferenciát rendeznek majd 
az öt kontinensen (Európában a 
jövő februárban, Varsóban). Köz
vetlenül előtte pedig Bangkokban 
(Thaiföld) az evangélikus ifjúság 
világfórumán.

Mik a EX. Világgyűlés fű céljai?
Ö t fo n to s  célkitűzése van a hong

kongi nagy tanácskozásnak. Közü
lük az egyik egyszeri, különleges 
feladat.

Az §lső: Isten kegyelmének, 
Krisztus megváltásának és az egy
mással való lelki közösségnek az 
ünneplése: istentiszteleti közösség  
Isten igéjében és az úrvacsorában 
ünnepi alkalmakon, reggeli és esti 
istentiszteleteken, Biblia-tanulmá
nyokban az egész világgyűlés alatt.

A második: alapvető előadások, 
ezek plenáris megvitatása és közös  
teológiai m unka  tíz kiemelt témá
ról munkacsoportokban, az egyház 
legidőszerűbb mai kihívásairól, a 
legkülönbözőbb egyházi környeze
tekben és kultúrákban.

A harmadik: a Lutheránus Világ- 
szövetség legfőbb vezetőinek és fő 
munkaágainak beszám olói az elmúlt 
hét esztendőről, a végzett szolgála
tokról a világ evangélikus egyházai
ban, a LVSZ Alkotmánya szellemé
ben, azok megvitatásával együtt.

A negyedik: a következő időszak 
konkrét feladatainak, programjai
nak felmérése, az új vezetők megvá- 
lasztása, továbbá üzenet és részletes 
ajánlások a LVSZ tagegyházainak.

Végül a különleges, ötödik fel
adat: a Lutheránus Világszövetség 
ötvenéves fönnállásáért való hála
adás, történetének áttekintése és 
tanulságai a következő évtizedekre.

Szinte elvégezhetetlenül gazdag 
program ez -  kilenc nap alatt!

Részvételre vagyunk fölszólítva 
mindannyian

Aki azt gondolja, hogy ez a vi
lágméretű evangélikus találkozás 
csak az ott majd jelenlévő delegá
tusok dolga lesz, súlyosan téved.

„Fölhasználom az alkalmat, hogy 
arra hívjak minden tagegyházat és 
minden társszervezetet, egyes egyház
tagot, hogy vegyenek részt az előké
születekben. E z sokféleképpen tör
ténhetik Részt vehetnek a világgyűlés 
tém áinak és a kijelölt igehelyeknek a 
tanulmányozásával a helyi gyüleke
zetekben, együtt azokkal, akik képvi
seletükben részt vesznek m ajd  a 
hongkongi találkozáson. Bátorítlak 
benneteket, hogy legyen ez a  felkészü
lés egyházi gyűléseitek testületi ülése
itek és tanácskozásaitok szerves ré
sze! É s történjék ez a  felkészülés egy
h ázaitok  gyülekezeteitek és a  m aga
tok  személyes imádságaiban is. ”

Ishm ael N oko  LVSZ-főtitkár sza
vai ezek, fölhívásában az evangéli
kus tagegyházakhoz. Mert „Hong
kong 1997” akkor lesz majd áldott 
és eredményes vüágtalálkozó, ha 
abban valamennyien részt válla
lunk. Ha gyülekezeteink és mind
annyiunk személyes imádságai ké
szítik elő és hordozzák majd ezt a 
nagy ázsiai világméretű evangélikus 
tanácskozást! D. dr. Nagy Gyula

K ü lön ös karácsonyfa
A néprajz professzoránál voltam egyszer látogatóban. Szobája valósá

gos múzeumnak tűnt. Dr. Bálint Sándor a szegedi és Szeged környéki 
népélet búvárja volt, amíg csak élt. Becses tanulmányok, felejthetetlen 
előadások sorakoznak életútján, mint a kilométerkövek. Ami lakásán 
halmozódik gazdag rendben: megannyi illusztráció, bizonyság tanulmá
nyaihoz.

Mintha csak ma lenne! Peregnek előttem az emlékek képei. Nézem a 
faragásokat; a  népi ‘kerámiák-remekeit;, a naivan bájos képeket- S egy-; 
szerre magára vonja figyelmemet egy különös, hajlított „világabroncs” 
úgyftevezett ''krisztustövisből. A karikára szorítőtf két “íepényfaág 
(Gleditsia triacanthos) szépen, szabályosan formálja a gömböt. Egymást 
keresztezve ívelnek a kötések felé.

-  Vajon mi lehet ez?
-  Karácsonyfa! -  mondja meglepetésemre a professzor úr.
Annyi szokatlan elmésséget tanultam itt néhány perc alatt, hogy szin

te belezavarodtam. Lám, ez is. Hogyan lehet ez a „karácsonyfa” rokona 
az illatos, szép, zöld színű fenyőnek?
• A tudós készséggel szolgál magyarázattal:

-  Ugye, a maiak közül senki sem gondolná, hogy ilyen volt a Szeged vi
déki tanyák karácsonyfája szépanyáink idejében. Pedig igen. Krisztustö
visből ügyeskedték össze, így szépen, koszorúba. S a hegyes tüskékre 
szurkálták rá az almát, az aszalt gyümölcsöt és más kívánatos édességet.

Ez, ugye nem hervad el. Nem hullatja el levelét, mint a fenyőágak.
Különös karácsonyfa, kedves jelkép. Nem tudok szabadulni tőle. Hi

szen a karácsony igazi titka rejlik benne. Túl a látványos szépségen, a 
Megváltó földi, szenvedéssel teljes küldetésének magyar földön sarjadt 
kiábrázolása ez. H.-E I.
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A karácsonyi liturgia
Szép, bensőséges időszak a ka

rácsonyi ünnepsor, s az azt környé
kező napok. Más ilyenkor az em
ber -  legalább a vágyaiban, az igé
nyeiben. Szeretne emberebb em
ber lenni, talán csöndesebb, szelí- 
debb, jobban érző, netán szeretni 
is tudó.

Bizonyára ebben eszköz a temp
lomjárás. így hát nem csak szép, 
de templomos időszak is a kará
csony. Van, aki egy évben egyszer 
jut el a templomba -  karácsony
kor. Még a legmesszebb sodródott 
ember is valamit keres a karácsony
esti istentiszteleten, vagy az éjféli 
misén. S akik máskor is koptatják' 
a templom küszöbét, ilyenkor még 
gyakrabban jönnek. Több nap. 
Egymás után több napon át isten- 
tisztelet.

Vajon megkapja-e az évente 
egyszer betévedő amit várt, s a 
máskor is elő-előforduló, amit 
nagyra nyitott lelke remélt?

Mindez attól függ, hogy mit je
lentenek, mit hordoznak, mire in
dítanak a karácsonyi istentisztele
tek. Lelkészek örök gondja, vajon 
az ilyen ritka nagyünnepen meg 
tudom-e ragadni a ritkán betéve
dőt, s tudok-e újat adni és monda
ni annak, aki már sokszor hallotta 
a karácsonyi „híreket”, az ünnep 
üzenetét?

A fontos az, hogy otthon érezze 
magát, aki részt vesz az istentiszte
leten, átélje a karácsonyi csodát, s 
valóban megtapasztalja az Isten 
emberszabású és emberközeli sze- 
retetét.

Mindkét oldal -  szolgálattevő és 
templomlátogató „biztosra mehet! 
Az igehirdetés nagy kincs, nagy ál
dás, de a karácsonyi liturgia -  a 
teljes istentisztelet -  számtalan ál
dást és mérhetetlen nagy ajándé
kot rejt magában. Ha nem csupán

a „papot meghallgatni” megyünk 
az istentiszteletre, ha nem csupán 
az istentisztelet évi egyszeri, köte
lező, udvariassági látogatására ke
rül sor, akkor az egész istentiszte
let élménnyé válhat.

Ehhez azonban egyrészt ismerni 
kell az istentisztelet rendjét, annak 
egyes elemeit, s mindazt, amit 
ezek rejtenek. Másrészt külső kö
rülményekkel és belső tartalom
mal meg kell teremteni a szolgá
lóknak és a templomba érkezők
nek közösen az otthonosság érzé
sét. Harmadrészt pedig törekedni 
kell arra, hogy mindazt, ami az ol
tárnál, a szószéken, a kóruson, az 
emberek szívében zajlik, tudato
san éljük meg.

Készülni kell tehát az istentisz
telet minden aktív és passzív részt
vevőjének, ha valóban meg akar
juk ismerni, tudatosan akarjuk át
élni a liturgiát, s otthon akarjuk 
magunkat érezni az istentisztele
ten.

Kezdhetjük ezt a legegyszerűb
bel:

Énekeink karácsonyi „kínálata” 
rendkívül gazdag. Lehet előre, 
még otthon dúdolni, netán énekel
ni, de mindenképpen olvasni. S le
het az istentiszteleten nem csak 
megszokásból, nem csak a többi
ekkel sodródva figyelni arra, amit 
éneklünk. Karácsonyi dallamaink 
megragadok, lelket segítők, szöve
geik igényesek, sokat mondók, el- 
gondolkodtatók.

Az elhangzó igék: a jó érzést 
keltő megszokottak, s a karácsonyi 
elhangzásukkal megdöbbentők 
„helyre tehetik” ünneplésünket.

Ünnepi istentiszteleteink rendje 
nem sokban tér el a minden vasár
nap használttól. Mégis fellelhetjük 
benne a karácsonyi „csemegéket”. 
Az istentisztelet kezdő szavaiban:

„Jöjjetek, lássátok Isten nagy tet
teit”, vi gy „Világosság ragyog fe
lettünk, mert megszületett a Meg
váltó”. Azután az imádságok vál
tozó szövegeiben, melyek mind ar
ra a csodára mutatnak rá, hogy Is
ten emberré lett. Ugyancsak a ke
gyelemhirdetésben -  az ezerszer 
hallott aranyevangéliumban, 
amely karácsonykor sajátos ízzel, s 
különösen ragyogó fénnyel hang
zik: „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát a d ta ...

Karácsony titka tárul ki az úrva
csorái liturgia nagy hálaadó imád
ságában: Miért méltó és igaz, illő 
és üdvösséges, hogy mindenkor és 
mindenhol hálát adjunk? „M ert 
em beri testünkbe ö ltöztetted  egyszü
lö tt Fiadat, és benne békességet a d 
tál a  világnak ”

Maga az úrvacsora is karácsony
kor sajátos üzenetet hordoz. János 
evangéliuma a betlehemi esemé
nyeket így foglalja össze: „az Ige 
testté le tt”. A hús-vér emberré lett 
Isten jön egészen közel hozzánk: 
„ez az én testem, ez  a z  én vérem ”. 
így tapasztaljuk meg az úrvacsorá
ban a karácsonyi titkot: valóságos 
emberré lett. Tudhatjuk, érezhet
jük, tapinthatjuk, ízlelhetjük.

Sokan talán nem is tudják, vagy 
nem is vették még kézbe Ágen- 
dánk és énekeskönyvünk speciáli
san karácsonyi istentiszteleti rend- 

i jét, a „J” rendet. A passió-olvasá- 
sos istentiszteletek mintájára -  a 
karácsonyi történetet olvashatja a 
gyülekezet ebben az ige-liturgiá
ban, s az egyes szakaszok közben 
énekek csendülhetnek fel. Teoló
giailag jól átgondolt, egységes fel
építésű, megragadóan szép ívű 
rend ez. Segít, hogy igazán átéljük 
az egykori eseményeket úgy, hogy 
közben nem szakadunk el a ma
gunk valóságától. Általa megtör
ténhet az a csoda, ami minden li
turgia lényege lenne, hogy Isten 
szeretetének dramaturgiája átjárja 
mai életünket, s vérünkké válik 
Urunk életet formáló akarata. A 

■4 karácsonyesti rendi egyben nagy 
segítség lehet arra is, hogy elkerül
jük az örök veszélyt, hogy ez a spe
ciális istentisztelet „gyermekünne
péllyé” váljon. Karácsony valóban 
a gyermek ünnepe, de nem a bu
gyuta szavalatok, a túlédes szalon
cukor ízek gyermeteg estje, hanem 
a GYERMEK ünnepe, aki azért 
született meg Betlehemben, hogy 
mai gyermekek és felnőttek egy
aránt Isten-gyermekeként élhesse
nek. Ehhez az élményhez segíthet 
minket a karácsonyi liturgia.

Hafenscher Károly (ifj.)

A FÉBÉ ALAPÍTVÁNY ismét gyarapodott. No
vember 15-én adták át a piliscsabai Siló Társas

otthon területén azt a Johannita Házat, melyet az 
eredeti létesítési tervek szerint megépítettek.

Az épületnek három funkciója van: lakást adnak 
benne, m u nkaa lka lm at találhatnak a benne lakók és 
terápia, vagyis a mozgáskorlátozottak számára sport- 
és tomalehetőség van adva ugyanazon épületben. A 
már korábban -  egy másik épületben -  elkészült 4 la
kással együtt most már 12 lakásban 18 lakója van a 
Társasotthonnak. A bentlakók közül tízen kerekes- 
székeken tudnak csak közlekedni, a többiek járóke
rettel, ketten vannak, akik valamennyire járóképesek. 
Rajtuk kívül mintegy harmincán vannak a faluból 
vagy távolabbról bejárók is, akik ebben a közösségben 
keresik a társaságot és némileg a gyógyulást, terápiát 
is.

Karácsony előtt meglátogattam az otthont és az új 
épületben beszélgettünk G a d ó  Pállal, az otthon veze
tőjével. Thlajdonképpen nem csupán vezető, de ő volt 
az otthon megálmodója, az építkezés motoija, össze
köttetések, Wilföldi kapcsolatok megteremtője és 
most az eredményt látva: boldog vezetője.

Benéztünk egy-egy lakórészbe, ahol kis összkom
fortok találhatók. Természetes a mosdó-, fürdőlehe
tőség, a mozgássérültek igényeinek megfelelően. Van

Johannita ház Piliscsabán

lehetőség a közös étkezésre, de ki-ki főzhet magának 
is kedve szerint.

Végigsétálva az épület folyosóin, megismerked
tünk a második funkcióval. Kisebb-nagyobb szobák
ban, termekben ketten-hárman ülnek asztalok körül 
és különböző  m u nkákkal foglalkoznak. Ezek kézmű
ves műhelyek, ahol papírból, textilből, fából készült 
különböző tárgyakat készítenek, azokon a befejező 
műveleteket végzik, festenek, csomagolnak, kötöz
nek. Ebben az épületben sikerült kialakítani a kész
áruraktárukat is, ahol polcokon találtuk a különböző 
készítményeket. Nem volt ez mindig ilyen rendben, 
mert bizony itt is, ott is lerakták a készárut és nehéz 
volt rendet tartani. Itt is foglalatoskodnak ketten és 
számon tartják munkájuk eredményét. A nyár folya
mán kertészkednek is a nagy területen, mely a Siló
hoz tartozik. Amit megtermelnek, nem tudják mind 
azonnal fogyasztani, tartósítanak, befőznek, konzer
válnak. Németországból kaptak ajándékba speciális 
hűtőtárolókat, ezekben várja a nyár termése a téli na
pokat.

A legnagyobb hatást az alagsorban elhelyezett 
„sport terápia” termei tették rám. Ami még a főváros
ban is ritkaság egy ilyen intézménynél, az Piliscsabán 
megvalósult. Fedett uszoda egy nagyobb, 13 és fél mé
teres medencével és egy kisebb sekély vizű medencé
vel, melyben masszírozó gép és pezsgőfürdőt készítő

berendezés is van. Mozgáskorlátozottak masszírozá-. 
sára, gyógyítására, a mozgás segítésére alkalmas be
rendezések. Amikor ott jártunk, éppen gyermekek 
úszkáltak a medencében és legjobban annak örültek, 
hogy a medence feneke ki volt világítva.

A fürdő mellett tornaterembe nyitottunk. Gyógy
tornász, konduktor és testnevelő tanár van itt segítségé
re a mozgássérülteknek. A fürdőt a nehezebben moz
gók is használhatják már, mert megérkezett a svédek
től egy „beemelő szerkezet” (ebből is alig található 
egy-kettő hazánkban!). Ebben a sportrészlegben 
rendszeres terápia folyhat a ház lakói között. Szauna 
is van, ahol testi fáradságtól szabadulhatnak, akik 
igénybe veszik.

Gadó Pál örömmel számol be arról is, hogy nem
csak a testtel törődnek. A testi-lelki egészséghez igye
keznek hozzásegíteni a reájuk bízottakat. Személyiség- 
fejlesztésnek  mondják, hogy nyelvtanulással, közös 
programok látogatásával, olykor színházi előadásokra 
menetellel segítik, hogy felszabadultabbak, a gátlása
iktól megszabadultak lehessenek az otthon lakói. He
tenként tartanak bibliaórákat, közösen járnak a Bé- 
thelben lévő templomba a gyülekezeti istentisztele
tekre. Valaki azt kérdezte egyszer -  mondja séta köz
ben Gadó Pál -  miért nem építenek a területen egy 
kis kápolnát? De ezt a tervet azzal utasították el, hogy 
nem elkülönülni akarnak, hanem beépülni a gyüleke

zetbe, a testileg egészségesek közé, a gyülekezettel 
keresik a közösséget. Közben azt is megtudom tőle, 
hogy ma már „száraz lábon”, borulás nélkül tudnak 
közlekedni a szomszéd utcában lévő Béthelbe, mert a 
két otthon közösen jó utat épített ki, hogy kerekes 
székeken is megérkezhessenek a templomba.

Az otthonnak „kisugárzása” van. Ö nálló É letköz
p o n t -  így szokták mondani. A környékből is bejárnak 
mozgáskorlátozottak, és mások dolgozni, segíteni. Az 
uszoda ideális tanmedence kis gyermekeknek. Óvo
dák érdeklődnek és kérik, hogy látogathassák. Úszó
mester is lesz később, hogy megtanítsa a kicsiket úsz
ni. Kisugárzik az a szeretet, mely a mozgásukban kor
látozottak segítését célozta meg és azt szeretnék elér
ni, hogy testi-lelki egész embereknek érezzék magu
kat. Ehihez a feladathoz szívesen adta segítségét a Jo
hannita Lovagrend, de Vannak holland, német, oszt
rák támogatóik is.

November 15-én délután ünnepélyesen adták át 
rendeltetésének a házat. Ott volt a vendégek sorában 
G öncz Árpádné, a köztársasági elnök felesége, N ikolits  
István miniszter, a körzet országgyűlési képviselője, a 
FÉBÉ diakonisszái, élükön Túrm ezei Erzsébet főnök
asszonnyal, és Gertrud Heublein főnökasszony, aki a 
FÉBÉ munkájában vesz részt. Jelen volt a község pol
gármestere K asza Péter, a L ich t házaspár és H ardem an  
asszony Hollandiából és a Fiedler házaspár az osztrák 
testvérintézménytől. Számos barát és ismerős vett 
részt az avatáson, melynek szertartását D. Szebik Im re  
püspök, a szeretetszolgálat felügyelő püspöke végezte.

Ezs 60,18 verse alapján Isten országának elővétele- 
zéséről szólt. Milyen az Isten országa? Erőszak he
lyett irgalmasság, rombolás helyett építés, rabság he
lyett szabadulás, káromló szó helyett Isten dicsérete 
jellemzi. Ez a ház azért épült, hogy gyakorolják az ir
galmasságot, ennek nyomában épüljön emberek sze
mélyisége, megvalósulhasson Isten szabadítása és 
megtisztult, beszédében is megújult emberek talál
kozzanak egymással.

A megnyitó alkalmával Gadó Pál az intézmény ve
zetője arról szólt, hogy arra törekszenek, hogy mozgá
sukban korlátozott emberek is tudjanak méltósággal 
élni. A kapott avatási programon mintegy 30 támo
gató közösség nevét sorolták fel. Ilyen segítséggel 
épült fel Piliscsabán a Johannita Ház.

Tóth-SzöllSs Mihály
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„...jászlad mellett 
térdelek...”

Régi bölcsesség, hogy akkor a legnagyobb az 
ember, amikor Isten előtt leborul. Ha komolyan 
vennénk ezt a nagy „titkot”, minden bizonnyal 
kevesebb lenne az úgynevezett „kiborult” ember. 
A kiborulás ellenszere nem idegnyugtatókban 
van elrejtve, hanem az Isten előtti őszinte lebo
mlásban.

Karácsony ünnepe minden gyülekezetünkben 
felkínálja ezt a leborulási lehetőséget az úrvacso
ra ajándékában. Ez talán napjainkban az egyet
len hely, ahol még letérdelünk és ahol átélhetjük 
az egykori betlehemi pásztorok élményét: „lm, 
jászlad mellett térdelek!"

Az úrvacsorában bizonyos értelemben „megis
métlődik” az inkamáció, a testté létei csodája. A 
világmindenség Ura belealázkodik egy kicsiny 
ostyába, egy kortynyi borba.

Mindezt vajon miért teszi? Tény, hogy a hit hal
lásból van, de Urunk fülünk mellett a többi ér
zékszervünkön keresztül is megragadhatóvá akar 
válni. Manapság gyakran hallani, hogy az emberi 
szó veszített erejéből, súlyából, hiszen sokszor 
visszaélünk vele: beszélünk, de valójában nem 
mondunk semmit... Emiatt is megnőtt az úgyne
vezett „nonverbális”, tehát nem szavakon keresz
tüli kommunikáció jelentősége. Lehet, hogy dog
matikailag nem igazán precíz meghatározás, de 
vallom, tapasztalom, hogy az úrvacsorán keresz
tül is valósulhat ez a „nonverbális kommuniká
ció”. Természetesen itt is hangzik az isteni szó, az 
Ige, de mellette érezhetem Isten érintését, meg
ízlelhetem jóságát, láthatom hozzám hajló szere- 
tetét. így élhetem át azt, amire már azsoltáros 
hív: „Érezzétek és lássátok, hogy jó  az Úr! Boldog 
az az ember, aki hozzá menekül. ” .

így valósulhat a betlehemi csoda a mi életünk
ben. Lehetünk mi is „Betlehemmé” azaz a „Ke
nyér házává”, befogadójává, sőt továbbadójává, 
hiszen az úrvacsorái oltártól felkelve, hangzik fe
lénk a küldő szó:. ..tegyetek bizonyságot szereteté- 
ről! Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örö
mét, építsétek a testvéri közösséget az emberek kö
zött megbocsátással és önfeláldozó szeretettel!

így valósulhat a betlehemi kenyércsoda Túr
mezei Erzsébet költői látomás szerint:

„Letekintett az éhező világra 
O, aki minket öröktől szeret, 
s a betlehemi jászol szalmájára 
odatette ínségünket szánva, 
izgalmasan a Kenyeret...”

G áncs P é ter

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

A  reggeli áhítaton fegyelmezetten vesznek részt. 
Van, aki együtt dünnyögi az éneket a felnőttekkel, 
van, aki összekulcsolja szépen a két kezét. Anti példá
ul rá-rápillant órájára, no nem mintha sietős dolga 
lenne, de igen büszke rá. Más fontoskodva lapozza az 
énekeskönyvet, mintha keresné az elolvasandó szöve
get. Nagy feltűnést kelt az idegen arc -  az enyém -, 
Anti rám is mutat: milyen néni vagy? Megmondom a 
nevem, de amikor visszakérdem az övét, csak nevet. 
És általában könnyen megy itt a kacagás! Bár Márti 
nővér csendre intő mozdulatára szófogadóan elko
molyodnak. Már csak lopva vetnek rám egy-egy pil
lantást, s ha találkozik a tekintetünk, fülig szalad a 
szájuk. Közben pedig hallgatják az igét Lukács evan
géliumából: akinek sok adatott, attól sok is kívántatik. 
Hát... nekik nem sok jutott. Egy másik mondat jut 
eszembe: Boldogok az együgyűek...

Itt, a pesthidegkúti Sarepta egészségügyi gyermek- 
otthon gyermekei és gyermeklelkű felnőttjei mit sem 
tudnak a kinti világ rohanásáról, pénz- és sikerhajszá
járól. Itt az az eredmény, ha Imici, aki négyévesen, 
amikor idekerült, meg sem mukkant, most hétévesen 
már szépen megmondja, hogy ő Imici. Ha Vera, aki 
csak papírtépdesésben lelte örömét és tízévesen még 
etetni és pelenkázni kellett, ma már önállóan intézi e 
dolgokat, s már a papírtépdesési tevékenységét is haj
landó olykor felfüggeszteni.

Vannak itt nagyon súlyosan sérült gyermekek is, 
akik szinte csak növényi szinten vegetálnak. De nin
csenek kevesen olyanok sem, akik a mosolyra mo
sollyal válaszolnak. A „normális” külvilágban el

T iziano: A szent C sa lád  és egy p ász to r

lehet-e vajon mindenkiről ezt mondani? Andi például 
nyolcéves és teljesen mozdulatlanul fekszik egész 
nap. Márti nővér becéző dünnyögésére azonban su
gárzó mosoly a válasza, és ha megsimogatom a hom
lokát, nekem is... Többre nem is képes, de ez elég ah
hoz, hogy megtalálja az utat a másik emberig. Szere
tik is őket gondozóik, akiktől idegenek a nagy szavak; 
teszik a dolgukat, amelyhez a mosdatáson, etetésen, 
tisztábatevésen, öltöztetésen kívül a simogatás, &■ pu
szi, a tréfálkozás is magától értetődően hozzátartozik. 
Venczel Józsefné, Márti, az osztályvezető nővér csak 
annyit tesz hozzá: egyáltalán nem nehéz ez, ők még a 
legnyomorultabb testű, legmozdulatlanabb agyú be
tegükben is képesek a szeretnivaló gyermeket látni. 
Lehet, hogy a mérce alacsonyra van téve? Na és az
tán? Különben is, ki mondhatja meg biztosan, mi az 
alacsony és mi a magas?

Megszokták és szeretik őket az intézmény idős la
kói is, Bálint Éva főnővér szerint harmonikus az 
együttélés. A legtöbbjük (s persze a gyerekek szülei 
is) szívesen megtekinti majd a karácsonyi műsort, 
amelyre most folyik a lázas próba. Igaz, érthető szö
veget jobbára csak a nővérek és a tanítónéni énekel
nek, a házikókat ábrázoló táblák igencsak billegnek, 
Vera felteszi a lábát az előtte ülő ölébe, és bár Mari
etta felolvas egy verset, de kétséges, hogy érti-e... 
Ugyanakkor mégiscsak követik néhányan a dallamot, 
Iván és a többiek szépen kiegyensúlyozzák a táblákat, 
Vera magától kiegyenesedik a széken és néhány per
cig odafigyel, Marietta pedig versolvasása után büsz
kén rámtekint, majd az elismerést nyugtázva, elége
detten nevet. Nevetését és a búcsúzó kisebb-nagyobb 
kezek simogatását őrizve távozom. De valami még 
nagyon sokáig melegít a hideg téli délelőttön...

Újlaki Agnes

KARÁCSONYI ÉNEKÜNK (Ékv. 161)

„...megszülettél
énnekem...”

Ä gyermekvárás örömét, izgalmát nagyon so
kan átélték már, mégis megszokhatatlan és egé
szen újszerű érzéssel várunk minden újabb kis jö
vevényt. Csodálatos érzés a szülők, de különösen 
az édesanyák számára, amikor a gyermekvárás ti
tokzatos hónapjai után egyszerre valósággá válik 
a reménységük: megszületik a gyermek! Ez az él
mény az ember egész életét meghatározhatja.

Amerikában történt, hogy egy fiatal lány „bér
szülést” vállalt. Gyermektelen házaspár számára 
vállalta egy magzat kihordását. Hideg ésszel 
kezdte, de ahogy teltek a hónapok, egyre szoro
sabb érzelmi szálak fűzték a születendő gyer
mekhez. Amikor eljött a szülés ideje, és meglát
ta, hogy kit hordott a szíve alatt, nem tudott le
mondani a gyermekről, hallani sem akart többé 
pénzről, üzletről. Életét egészen megváltoztatta 
a gyermek.

A 161. ének soraiból valami boldog, meghitt 
öröm árad. Itt nem a teológus Gerhardt Pál 
mondja el, hogy mi is valójában az inkamáció, 
hanem  egy megajándékozott ember vall élete 
legszebb élményéről. Vajon ki áll közelebb az 
élet titkának megértéséhez: a szülész, aki sok
sok szülést levezetett már, vagy egy édesanya, aki 
szíve alatt hordott gyermekét ölelheti magához? 
Bizonyára az édesanya. A karácsonyi gyermekvá
rás és beteljesedés öröme mindenki számára le
hetséges, és ha egy földi gyermek születése oly 
nagy hatással lehet a szülőkre, mennyivel inkább 
a GYERMEK ÉRKEZÉSE.

Ez a Gyermek minden tekintetben rendkívüli. 
Rendkívüli a fogantatása, és a születése. Rendkí
vüli az, hogy nekem született már akkor, amikor 
még nem is éltem. Rendkívüli az, hogy én nem 
akartam, nem is akarhattam, hogy O megszüles
sen, hanem Ő választott engem. Rendkívüli, 
hogy nem Ő szorul az én gondoskodó szerete- 
temre, hanem O végzett el az én üdvömre min
dent. Karácsony éjszakáján csak az történt, ami 
bármikor, bárhol megtörténhet -  csupán egy 
gyermek született -  és mégis ez a születés meg
változtatta a világtörténelem folyását. Megvál
toztatja ma is azok életét, akikben az IGE TEST
TÉ LETT.

Szívből kívánom, hogy senkinek se legyen 
„Gyermektelen” karácsonya!

Győri Gábor
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Az egyházak és a médiaEzzel a címmel rendezett fóru
mot 1996. november 26-án a 

Magyar Rádió. A résztvevők -  rá
diósok, az egyházak képviselői és 
tudósok -  azt a kérdést próbálták 
körüljárni, hogy van-e helye az 
egyházaknak a médiában, és ha 
igen, hol van ez a hely.

A fórum vitavezetője Ágoston 
István, a Magyar Rádió Rt. Vallási 
Műsorok Szerkesztőségének veze
tője volt. Vitaindító előadást tar
tott Tomka Miklós, az Országos 
Lelkipásztori Intézet Vallásszocio
lógiai Központjának vezetője. Fel
kért hozzászólók voltak: Ablonczy 
Zsolt (Református Zsinati Iroda), 
Fischer György (Gallup Intézet), 
Győri Koméi (Magyarországi Bap
tista Egyház), HuszthyAdám  (Igen 
című folyóirat), Lukács László (Vi
gilia című folyóirat), Raj Tamás 
(Magyarországi Izraelita Feleke
zet), Simkó János (Magyar Rádió 
Rt. Regionális Igazgatóság), Tóth- 
Szöllős Mihály (Evangélikus Sajtó- 
osztály).

Van-e helyük az egyházaknak a 
médiában? Vannak, akik határo

zottan állítják, hogy nincs, mert az 
egyházi műsorok rétegműsorok, 
kevés embert érintenek. Ehhez 
egy kis statisztika: az egyházak fél
óráit átlagosan 150 ezer ember 
hallgatja, a vallási szertartások 
közvetítéseit 600 ezer. Hogy ez sok 
vagy kevés, nehéz eldönteni. De 
talán nem is ez a lényeg, hanem az, 
hogy a média közszolgálatiságából 
következnie kell, hogy a társada
lom egészét ellátja és egyenlően 
részesít mindenkit. Ez azonban 
maradéktalanul csak elméletben 
valósítható meg. Mert az lenne 
csak igazságos, ha a Magyarorszá
gon egyházként bejegyzett mind a 
61 vallásos csoport kapna műsor
időt. (100 aláíró esetén bármit be
jegyeznek egyházként!) Ha ez meg 
is történne, az egyenlőség megint 
csak formális lenne, hiszen a törté
nelmi egyházakon kívüli egyházak
hoz tartozók száma a népesség 
mindössze fél százalékát jelenti. 
Már ebből is látszik, hogy a prob
léma mennyire bonyolultan össze
tett.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen

kívül, hogy a társadalom azon tag
jainak egy része, akik nem tartják 
magukat vallásosnak, ellenzik az 
egyházak és egyáltalán a vallásnak 
a közszolgálati médiában való 
részvételét. Ennek az is oka, hogy 
abban a bizonyos negyvenegyné- 
hány évben a vallás kizárattatott a 
közgondolkodásból, aminek célja 
volt és következménye lett, hogy 
„nem létezővé” vált (mert amiről 
nem beszélünk, az nincs is...). És 
ez a beidegződés sajnos még ma is 
működik, és igen nehéz megszün
tetni.

Néhány statisztikai adat és ab
ból levont következtetés a Gallup 
Intézet jóvoltából (csak zárójel
ben és halkan jegyzem meg, hogy 
a hallgatóság néhány tagja igen 
határozott ellenvéleményét fejez
te ki a statisztikákkal kapcsolat
ban, amelyek ebben az esetben 
véleményem szerint elfogultság
ból és szűklátókörűségből fakad
tak): A várttal ellentétben az 1991

és 1996 közötti időszakban nem 
vallották magukat többen vallá
sosnak, mint azelőtt, 1994-től 
azonban többen mondták magu
kat kifejezetten nem vallásosnak. 
Az egyházak közmegítélése rom
lott. A  vallásosság leginkább a 60 
év fölötti, kisebb településeken 
lakó, alacsonyabb iskolai végzett
ségű, alacsonyabb jövedelmi kate
góriákhoz tartozó nők körében 
fordul elő a leggyakrabban. (Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy 
csak az ebbe a kategóriákba tarto
zók a vallásosak, és hogy ez a sta
tisztikai átlag minden felekezetre 
ugyanúgy jellemző. Az evangéli- 
kussághoz mindig is főleg a magas 
műveltségű és iskolai végzettségű, 
városban lakók tartoztak, de ez 
sem jelenti, hogy a csak ilyenek 
tartoztak oda!) Élmondhatjuk te
hát, hogy a vallásos emberek álta
lában halmozottan hátrányos 
helyzetben vannak (de nem a val
lásosságuk miatt!), rosszabb ér

dek- és akaratérvényesítő eszkö
zökkel rendelkeznek. Ebből kö
vetkezik az a hátrány, amely a 
médiában érheti a vallásos műso
rokat: az, hogy marketingszem
pontból nem jelentenek célpontot 
(„a reklámmenedzserek rémál
mai”). Vagyis a hirdetők nem a 
vallási műsorok sugárzási ideje 
körüli időpontban szeretnék ma
gukat vagy termékeiket reklámoz-» 
ni. A közszolgálati média feleme
lő küldetése ezért, hogy a hátrá
nyos helyzetű csoportokat pozitív 
diszkriminációban részesítse, de 
elvárható-e ez egy olyan médiá
tól, ahol a piacgazdaság farkas
törvényei uralkodnak?

Fontos feladat, hogy az egyhá
zak tisztázzák: kikhez akarnak 
szólni műsoraikkal. Az egyházak 
tagjaihoz, saját felekezetűk tagjai
hoz, vagy a társadalom egészéhez? 
Egyházi, felekezeti vagy vallásos, a 
hitről szóló műsort akarnak csinál
ni? Mert mindegyiknek mások a 
kritériumai!

Kritikák is elhangzottak az 
egyházakkal szemben: túlérzéke-

nyek a kritikákra, az elképzelése
ikkel nincsen arányban a konkrét 
tett (újságíró-, médiaszakember
képzés, anyagi ráfordítás), sok
szor színvonalon aluliak a műso
rok.

A  fórum vita részében való
ban éles vita alakult ki arról, hogy 
kik kapjanak műsoridőt a médiá
ban. A műsoridővel már rendel
kező 10 egyház ragaszkodik a je
lenlegi helyzethez, a többiek ter
mészetesen „újraelosztást” szor
galmaznak, és azzal érvelnek, 
hogy bár létszámuk kicsiny, náluk 
nagyobb a vallásos buzgalom, ak
tivitás.

A felszólalásokból sajnos az de
rült ki, hogy egyelőre még nem tu
dunk párbeszédet folytatni, csak 
azon vitatkozunk, hogy kinek 
mennyi jár. Pedig összefogás, kö
zös megegyezés nélkül nem jutha
tunk el sehová sem. Csak a statisz
tikát rontjuk, miszerint „az egyhá
zak közmegítélése megint rom
lott”. De reméljük, ez nem fog be
következni. Rajtunk is múlik...

Sánta Anikó

LAGERLOF ZELMA:

A SZENT ÉJSZAKA
ikor ötéves voltam, nagy bánat ért. Nem is hiszem, 

Uhogy volt azóta nagyobb bánatom.
Úgy történt, hogy meghalt a nagyanyám. Azelőtt m in

dennap ott üldögélt a sarokdíványon és mesélt nekünk.
Úgy emlékszem, mintha nagyanya mindig csak ott ült 

volna és mindig csak mesélt volna, reggeltől estig m i 
gyermekek pedig körülötte ültünk és úgy hallgattuk. De 
szép napok voltak ezek! Egy gyermeknek sem volt olyan 
jó  dolga, mint nekünk.

Már nem nagyon emlékszem, milyen is volt a nagy
anyám. Arra azért visszaemlékszem, hogy szép, hófehér 
haja volt és mindig előre hajolva ment és hogy többnyi
re üldögélt és harisnyát kötögetett.

Arra is emlékszem még hogy amint elmondott egy 
mesét, akkor a fejemre tette a kezét és így szólt:

-É s  ez mind-mind igaz, akár csak, hogy én m ost té
ged látlak és te látsz engem.

Arra is emlékszem, hogy olykor énekelni is szokott, de 
ezt nem mindennap tette. A z egyik ilyen ének a lovagról 
meg a hableányról szólott és ez volt minden vers refrén
je: iyA tenger felett zúg zúg a hideg szél. ”

Azután emlékszem még arra a gyermekimádságra, 
meg egy zsoltárversre, amire ő  tanított meg.

A  mesékre, melyeket elmondott, csak nagyon homá
lyosan, alig hogy vissza tudok emlékezni. Egyetlen egyre 
azonban olyan világosan emlékszem, hogy m ost is el 
tudnám mesélni. Jézus születéséről szólt ez a mese.

Ennyi az egész, ami nagyanyámra emlékeztet, persze 
azon a nagy szomorúságon kívül; bizony erre emlékszem  
a legjobban, hogy már nincsen köztünk 

Oly világosan emlékszem vissza arra a reggelre, m i
dőn a sarokdívány üresen állott és sehogysem tudtam  
megérteni, hogy mikor is lesz vége ennek a napnak. Bi
zony erre jó l emlékszem és ezt sohasem fogom elfelej
teni.

Arra is emlékszem, hogy minket gyermekeket bevezet
tek hozzá, hogy megcsókoljuk a halott kezét. És mi úgy 
féltünk, de valaki azt mondta, hogy most utoljára van 
alkalmunk megköszönni nagyanyának azt a sok örö
m öt amivel minket megajándékozott.

És visszaemlékszem arra is, hogyan vitték ki az udvar
ról azokat a meséket és dalokat, hosszú fekete koporsó
ban és hogy azok nem tértek soha többé vissza.

Ügy éreztem, hogy valami kiszakadt az életemből. 
Mintha egy szép elvarázsolt világ kapuja zárult volna be 
előttem, ahova ezelőtt szabadon járhattam ki és be. 
Most már nem volt senki sem, aki ki tudta volna nyitni 
előttem ezt az ajtót.

Azután emlékszem, hogy lassanként megtanultunk m i 
is játszani bábukkal és játékokkal, m int a többi gyerme
kek és ekkor talán úgy látszott, hogy nem is hiányzik töb
bé a nagyanya vagy talán meg is feledkeztünk róla.

De még ma, negyven év múlva is, m ikor itt ülök és a 
Krisztusról szóló legendákat gyűjtögetem össze, melyeket 
keleten hallottam, felújul előttem az a kis mese Jézus 
születéséről, melyet a nagyanyám szokott elmesélni. És 
így kedvem támad, hogy még egyszer elmondjam, hogy 
ez is bele kerüljön a gyűjteményembe.

*

Karácsony napja volt, valamennyien a templomba 
mentek, csak nagyanyó és én maradtunk odahaza. A zt 
hiszem, az egész házban egyedül voltunk. M i azért nem 
mehettünk a többiekkel, mert egyikünk nagyon fiatal 
volt, a másikunk pedig már nagyon öreg. És m i m ind a 
ketten olyan szomorúak voltunk, hogy nem mehettünk

el a hajnali misére és nem gyönyörködhettünk a sok-sok 
égő gyertyában.

A m int így egyedül üldögéltünk, elkezdett nagyanya 
mesélni

-  Volt egyszer egy em ber-m ondta -, aki kiment a sö
tét éjszakába, hogy tüzet kölcsönözzön. Házról házra 
járt és mindehová bekopogtatott. -  Jó emberek segítse
tek rajtam! -  mondta. -  A  feleségemnek gyermeke szüle
tett és tüzet akarok gyújtani, hogy felmelegítsem őt meg 
a kisdedet.

De késő éjszaka volt és mindenki mélyen aludt. Sen
ki sem válaszolt.

A z ember tehát csak ment, mendegélt. Végre észrevet
te, hogy nagy messze valami tűz világol. Abban az irány
ban vándorolt tovább és meglátta, hogy a tűz kint a sza
badban lobog. Fehér juhnyáj pihent és aludt a tűz körül 
és egy öreg pásztor üldögélt ott és őrizte a nyájat.

M ikor az ember, aki tüzet keresett, odaért a juhok
hoz, meglátta, hogy három hatalmas komondor fekszik 
a pásztor lábánál. Mind a három fölébredt, m ikor arra
felé tartott, kitátották széles szájukat, mintha ugatni 
akarnának, de egy hang sem hallatszott. A z ember lát
ta, hogy a szőrük fölborzolódott a hátukon, látta, hogy 
éles foguk fehéren villogott a tűzfényben és hogy nekiro
hannak. Érezte, hogy az egyik a lába felé harap, a má
sik meg a keze felé, a harmadik pedig a torka felé. De 
mintha a foguk, amikkel harapni szerettek volna, nem 
engedelmeskedett volna és így az embert semmi baj 
nem érte.

Most az ember tovább akart menni, hogy megkapja, 
amire szüksége van. De a juhok olyan sűrűn feküdtek

egymás hegyén-hátán, hogy nem tudott előre jutni. E k
kor egyszerűen fellépett az állatok hátára és úgy m ent a 
tűz felé. És egy állat sem ébredt fel, de még csak meg sem 
mozdult.

Idáig jutott el nagyanya a mesélésben, anélkül, hogy 
megzavartam volna, most azonban igazán félbe kellett 
szakítanom. — Miért nem mozdultak meg a juhok, nagy
anyám? -  kérdeztem. -  A zt majd meghallod nemsoká
ra, -  mondta nagyanya és tovább folytatta a történetet.

-  Mikor a férfi már közel ért a tűzhöz, a pásztor felte
kintett. Öreg, haragos ember volt, barátságtalan és ke
mény mindenkivel szemben. Mikor meglátta, hogy az 
idegen feléje közeledik, felkapta hosszú hegyes botját, 
mely mindig a kezében volt, mikor a nyájat őrizte és az 
idegen felé hajította. A  bot sivítva röpült a vándor felé, 
de mielőtt eltalálta volna, elkanyarodott tőle és búgva si- 
vított el mellette, Iá a mezőre.

Mikor nagyanya idáig jutott, ismét félbeszakítottam. -  
Nagyanyám, miért nem akarta a bot eltalálni azt az em
bert? -  Nagyanya azonban nem is törődött a kérdésem
mel, hanem továbbfolytatta az elbeszélését.

Most odalépett az ember a pásztorhoz és így szólt hoz
zá: -J ó  ember, segíts rajtam és adj kölcsön egy kis para
zsat! A  feleségemnek gyermeke született és tüzet kell rak
nom, hogy felmelegítsem őt meg a kisdedet.

A  pásztor legszívesebben nemet mondott volna, de 
azután a kutyákra gondolt, melyek nem harapták meg 
az idegent, meg a juhokra, melyek nem ugrottak fö l és 
végül a botjára, mely nem akarta eltalálni, bizony 
megfélemedett és nem merte megtagadni tőle, amit kért.

-  Végy csak, amennyi kell! -  mondta az idegennek.
A  tűz már éppen kialvóban volt. Nem volt ott már

sem darabfa, sem gally, csak nagy halom zsarátnok, az 
idegennek pedig nem volt sem tűzlapátja, sem serpenyő
je, amiben a parazsat elvihette volna.

I



K a r á c so n y i é n e k ü n k  (Ékv. i6i.) 

„...éltet már a h it...”
Oroszország, 1946. Szenteste.
A német hadifoglyok tábora elcsendesedett A 

szénbányában ledolgozott nehéz műszak után las
san álomba szenderülnek a rabok. Egyszer csak ki 
tárul a nehéz, tolózáras ajtó, és a hadifoglyok által 
legjobban rettegett vezényszó zökkent vissza min
denkit az álomból a kegyetlen valóságba-

-  Egész tábor, sorakozó! -  Maga a tábor pa-
rancsnoka szól hozzájuk. r

-  Hadifoglyok! Hazátokban a reakciósok ma 
két napig tartó ünnepet kezdenek. A Szovjetunió
ban nincs időnk ünnepelni. Itt kemény munka fo
lyik a világ proletárjai jólétének megteremtéséért 
Ezért most a világ valamennyi dolgozójával való 
együttérzésetek jeléül énekeljétek el az Intema- 
cionáléti El is kezdi: „Fel, fel ti rabjai a földnek"

Es az ezer fogoly hallgat. Valaki hátul egy másik 
dalba kezd, néhányan éneklik vele, először kissé 
bátortalanul: „Csendes éj, szentséges éj"...

A  táborparancsnok a nemzetközi munkásinduló 
végét ismétli:

„Ez a harc lesz a végső”...
Ekkor, mintegy ellenénekként zendül fel a 

„Csendes éj” második strófája, melynek utolsó so
rait ezer torok már nem is énekli, hanem belekiált
ja a sötét éjszakába:

„Krisztus megszabadít! Krisztus megszabadít!”

Magyarország, 1996. Karácsony.
Nálunk nincsenek hadifoglyok. Nálunk szabad

ság van. Mégis, közöttünk és körülöttünk sokan 
rabok. A bűn, a halál és a gonosz foglyai. Ők az 
élet mélységeiben, sötétségében élők.

Nekik milyen karácsonyuk van?
Élteti-e őket az a hit, amely 50 évvel ezelőtt be

ragyogta a német hadifoglyok sötét éjszakáját? Él
teti-e őket az a hit, amely lassan 2000 éve élteti a 
keresztyéneket:

A bűnösnek van bűnbocsánat,
a halállal vívódónak van élet, 
a gonosznak van lehetősége a jót tenni,
az élet mélységiből van felemelkedés, 
a sötétségre van világosság,
ha ezekből Krisztus megszabadít.
Ezzel a szabadításba vetett hittel kell leborul

nunk Jézus jászlához. A jászolnál pedig azért kell 
könyörögnünk, hogy a bűn, a halál és a gonosz sö
tétségében lévő embertársaink életét is ragyogja 
be az a fény, amely a betlehemi jászolnál jelent 
meg először, de a húsvéti üres sírnál teljesedett ki: 
az örök élet fénye.

így szabadon, Krisztus foglyaiként, énekelhet- 
jük-kiálthatjuk bele az élet mélységeibe és sötétsé
geibe:
. ,„A halál éje rámborult, de virradt a te fényed, és 
messze űzött éjt, borút A  béke, üdv és élet. Most ra
gyog, éltet már a hit. Ó áldom szép sugaraid, én lel
kem napja, Jézus!” Németh Mihály
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MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Karácsonyi angyalok
Lukács 2,1-14

A  soproni hittudományi fakultás elvégzése után poszt
graduális évemet Erlangenben töltöttem. 1937 kará
csony első ünnepén az egyetem közelében fekvő temp
lomban P a u l  A l t h a u s ,  dogmatikai, etikai és újszö
vetségi professzor prédikált -  ahogyan havonta egyszer 
mindig sorát ejtette. Többek között érte mentem a régi 
egyetemi városba, Nürnberg közelébe, folytatni teológiai 
tanulmányaimat.

Kezemben tartom a sárga fedelű, aranybetűs címmel 
ellátott kis füzetet. Benne három prédikáció, amelyek 
1938 elején már megjelentek Althaus ,A z  egyház Ura” 
című igehirdetéssorozatának 16. kiadványa, mely az el
hangzottprédikációkat nyomtatásban követi. A z első ol
dalán dedikáció, magyar fordításban: Szívélyes üdvöz
lettel szolgálatba lépése alkalmából. Althaus lebilincselő 
előadó a katedrán és feszült figyelmet ébresztő, vérbeli 
igehirdető volt a szószéken. A  teológiai kutatás a gyüle
kezeti igehirdetésben ér céljához.

I. Túlzsúfolt istállóban egy fiatalasszony megszüli 
első gyermekét. A csecsemőt a jászolban kell elhe- 
lyezni, hogy emberek és állatok agyon ne tiporják. 
Millió más szüléshez hasonló ez, csak különösen sze
gényes körülmények között. Egy kisbaba, mely ugyan
úgy másokra szoruló és reménységes, mint mindegyik 
más pólyába göngyölt újszülött. Ki ismerhetné fel Is
ten órájának ütését?

És mégis kimondhatatlan csoda történt. Ebben a 
gyermekben Adám átka véget ér és új emberiség kez
dődik. Isten szeretete testvérünkké lett. Ez ennek a 
születésnek a titka. De senki nem veszi észre. Isten
nek kell emberek szívébe mondani az eseményt kül
dötte által. Nem Augustushoz, és nem Ciréneushoz, 
sem Heródeshez - , ők nem tudnák megérteni. Nem 
jut el a hír Jeruzsálem vezetőihez, papokhoz és akko
ri teológusokhoz. Az Úr angyala egyszerű emberek
hez, pásztorokhoz, különösen lenézett foglalkozású
akhoz lépett.

Abban az időben a népek mind várták az Üdvho
zót. Izrael a Messiást, a jólétet teremtő királyt. A ró
mai birodalom területén élő népek békehozó fejede1 
lemre vágytak, s vele új világkorszak kezdetére. Amit 
ember nem láthat, azt Isten mondhatja követe által a 
pásztorok szívébe: „ Üdvözítő született ma néktek”. így 
ragyog fel első alkalommal emberek szívében a kará
csonyi bizonyosság. Másképpen ez azóta sem lehetsé
ges. Az angyal üzenetét közel kétezer év óta átvette és 
hirdeti az egyház. Mindig újra kiáltja az emberiség
hez: „íme, hirdetek nektek nagy örömöt. ”

Ma újra ezt akarjuk mondani, olyan komolyan, 
olyan bizonyosan, olyan melegen, ahogyan csak tud
juk. De hogy ez a szíveket megmozgassa, ahhoz Isten
nek magának kell szívünkbe mondania. Jézus megis
merését, a benne való hitet nem tudjuk átadni mások

szívébe. Pedig milyen szívesen tennénk! Ez azonban 
túlmegy az erőnk határán. Szülők megtapasztalják 
gyermekeiknél, az egyház az új nemzedéknél. Hiába 
szóljuk karácsony üzenetét, ha az Isten hallgat, hiába 
minden. Kedves Gyülekezet, kérjük ma Urunkat, Is
tenünket karácsonyi igehirdetőinkért: hogy Ő ne hall
gasson, amikor beszélünk, hogy legyen egyházunk ka
rácsonyi bizonyságtevőivel, s ezáltal megnyíljanak a 
szívek és valóban hallják és higgyék: „Üdvözítő szüle
tett Nektek”.

Isten a karácsonyi bizonyosságot angyala által a szí
vekbe írja. Isten a karácsonyi éneket ajkunkra adja.

II., Isten nincs rászorulva az emberek szegényes di
cséretére. Az első karácsonyi éneket angyalok kórusa 
zengi: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat. ” A z angyaloknak 
ez az éneke minden keresztény ének forrása. Először 
az angyalok énekelnek, azután az egyház.

Angyalok kórusa? Nem gyermekeknek szóló mese, 
karácsony poézise talán számunkra, felnőttek számá
ra is nélkülözhetetlen? Isten nincs rászorulva embe
rek szegényes dicséretére. Őt angyalok serege ma
gasztalja a mennyben. Ezt a mennyei éneket persze 
nem mindenütt és mindennap hallják az emberek. 
Azon az éjszakán pásztorok hallották. Kimondhatat
lan és hihetetlen dologról szólt az. De hát nem szüle
tett meg Krisztus ezen az éjszakán? Ahol Jézus, ott Is
ten mennyországa is jelen van. Csodálkozhatnánk, 
hogy ég és föld között áttört az elválasztó határ?!

A pásztorok hallották. Aztán pedig elkezdődött a 
kereszténység karácsonyi éneklése. De nemcsak ak
kor a kezdetkor, hanem mindig az angyalok hangol
nak rá bennünket az énekre. Ez áll karácsonyi éneke
ink fenséges kórusára. Nem érzitek-e mindnyájan: az, 
hogy földünkön így képesek énekelni halandó és bű
nös emberek, hogy énekeik még a halálon innen ily 
kimondhatatlanul ujjonghatnak: „Boldog örömnap 
derült ránk Vigadjon szívünk, zengjen szánk” —, az nem 
e világból való, hanem a végső határon túlról?!

Nem megújuló csoda-e nekünk magunknak is, hogy 
így énekelhetünk? Hiszen gyakran vagyunk lehangol
tak, kedvetlenek. Aztán felhangzanak ezek az éne
kek, és szárnyukra vesznek bennünket. Ezek hallatán 
felgyullad szívünk Jézus Krisztus iránti szeretetre, ki- 
beszélhetetlen örömre. S ez az éneklés ajándék, mely- 
lyel Isten lep meg minket ismételten, angyalai által. 
Ézzel, valamelyest már be is teljesedett, amit Luther 
karácsonyi éneke zeng: „Úgy jött a földre szegényen, 
Hogy minket gazdaggá tegyen. Hogy mint mennyben az 
angyalok, Már itt lehessünk boldogok ”

Ilyen énekléssel már ma az angyali karban találjuk 
magunkat.

Közli: Veöreös Imre
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„...jászolágy a fekhelyed...”
De jászolágy a fekhelyed,
Te fényes égi Csillag?
Hisz más királyi gyermeket 
Oly drága bölcső ringat.
Nem, széna hozzád nem való, 
de bíbor, bársony volna jó,
Ha az ölelne lágyan!

Két évvel ezelőtt született meg negyedik gyer
mekünk. Mire hazaértünk a kórházból, már ád- 
vent volt. Éppen azokban a napokban röpített vi
lággá egy döbbenetes hírt a tévé, rádió, az újság: 
egy újszülött csecsemőt találtak valahol egy sze
meteskonténerben, munkáskabátba bugyolálva, 
még élt. Elszömyűlködtünk. A mi kis picinyünket 
hófehérre mosott, fertőtlenített csipkés, fodros ke
lengye, külső, belső melegség várta. Minden 
pisszenését lestük mind az öten. A  másiknak pedig 
egy szemeteskonténer jut első ágyaként, munkás
kabát takaróul, s majdnem a korai halál. Döbbe
netes, de tudjuk, hogy egyre gyakoribb, sőt min
dennapos szörnyűség ez. A kérdés újra és újra föl- 
jajdul: Hogyan lehet a legdrágábbat így eltaszítani.

De ezeket a mindennapos, kegyetlen kitaszítá
sokat megelőzte egy kétezer évvel ezelőtti. Igaz,
Őt nem az édesanyja taszította el, s nem szeme
teskonténerbe tették, de jászolba, mert a világ ta
szította el.

Advent volt, mire hazaérkeztünk kis gyerme
künkkel. Az ádventi várakozás és az újszülött ked
ves illata lengte be a házat.

Várjuk az Urat! -  mondtuk el, ilyen-olyan for
mában minden este az ádventi koszorú körül. Va
lóban várjuk az Urat? Vagy várjuk, de amikor 
megérkezik, nem ismerjük meg? Mikor kopog, el
taszítjuk a legdrágábbat? Nem azért vagyunk-e 
olyan nyomorultak? Nem ezért kerülnek-e csecse
mők kukába, szemét közé? Nem, ezért kerül-e las
san minden érték szemét közé: házasság, barátság, 
tisztesség, becsület? Olyan jó lenne megragadni a 
pillanatot. A gyermeknek most van szüksége a sze- 
retetre, nem holnap, ha már elmúlt a rossz ked
vem. A társam most sóvárog a megbocsátás után, 
nem holnap, amikor már jól megbüntettem a hall
gatásommal. A felebarátnak most van szüksége 
néhány jó szóra, nem a jövő héten, amikor elren
deződnek a problémáim. Az utánunk jövő nemze
dék most figyeli, és tanulja tőlünk a becsületessé
get, s nem akkor vár majd kioktatást, ha már hibá
zott. Az idős szülő ma vár kedves szavakat, nem 
holnap drága ajándékot. Ma várja, hogy ajtót nyiss 
rá, nem a temetőbe vár virágot. A  szeretetnek 
nincs múlt és jövő ideje. Nincs feltételes módja. A 
szeretetnek csak jelen időben van értelme.

Most érkezik az Úr!
Bencéné Szabó Márta

v____________________J

Karácsony
Megriadva siettem a kórház 

lépcsőin fölfelé. Mindig ettől fél
tem, s most bekövetkezett. Ami
kor éjszakánként álomtalanul vi
gyáztam a szuszogását, kétség- 
beesetten gondoltam arra a pilla
natra, amikor majd kifogy az erő a 
tagjaiból, amikor majd betegség 
vagy a súlyos évek nyomják az 
ágyhoz. Nem tudtam, s nem is 
akartam elképzelni. Mégis hűtlen 
lettem s gyalázatos. Szüksége lett 
volna rám, de én mindig rohan
tam, átlibbentem néha az életén, 
annyira sem adva lehetőséget ne
ki, hogy belém kapaszkodjon egy 
pillanatra.

A kórház folyosója világos volt 
és biztonságot sugárzott: igen, itt 
már jó kezekben van. A  szoba, 
ahová irányítanak, sötét. Az ajtó 
résén át fény kúszik a legközelebb 
eső ágyra. Sovány arcából hatal

mas, mélyen ülő szemek mered
nek a falra vagy talán a semmibe. 
Gyönge, beteg, kiszolgáltatott. 
Megzavarodom kissé és kényel
metlenül is érzem magam, nem tu
dok viselkedni. Vagy inkább: nem 
tudok őszinte lenni. Próbálok úgy 
tenni, mintha nem ólálkodna vala
hol a közelben a ... De hiszen tény
leg nem! Ugye, nem?! A válasz ott 
van a levegőben, s lassan a sötétlő 
mélybe zuhan lelkiállapotom. 
Gyorsan megfutamodom. De ami
kor kilépek a kórházból az utcára, 
szentül megfogadom, hogy majd 
én gondoskodom róla. Aztán 
megint mindenről elkéstem...

A bizonytalanság még reményt 
adott. Mindnyájan ott ültünk az 
ágya mellett és hidegen csengő 
biztatást próbáltunk magunkból 
kicsikarni, ami azért .tűnt hazug
ságnak, mert még mi sem tudtunk

hinni benne. Vagy a hétköznapok 
mozzanatairól próbáltunk beszél
ni, mintha ez a kórházi lidérc vala
mi gyorsan tűnő átmeneti állapot 
lenne csupán. Csak úgy melléke
sen...

Fájt, hogy olyan idegen volt tő
lem ez az egész. És főleg ő. Meg
szégyenített józanságával, azzal, 
hogy milyen fölkészülten várta a 
holnapot, s most már tudom, ak
kor biztosan tudta: már nincs 
vagy...

Karácsony volt és mi elárvulva 
álltunk a koporsó mellett, s érez
tük: nincs már több haladék, most 
már igazán föl kell nőnünk, mert 
már nincs, aki aggódjon értünk. 
Nem beszéltünk róla, de mind
annyian éreztük: számára igazi 
ajándék, hogy ezt a karácsonyt 
már Uránál töltheti...

Sánta Anikó

Mennyből az angyal.
Emlékezés 1956 karácsonyára

A  pásztor jó l látta ezt és azért újból biztatta: -  Végy 
csak, amennyi tetszik! -  és már előre örült annak, hogy 
az idegen úgy sem fog tudni tüzet vinni magával.

A z ember azonban lehajolt és puszta kezével néhány 
parazsat kapart elő a hamuból és azt a köpenyébe takar
gatta. És a parázs sem a kezét nem égette meg mikor 
hozzányúlt, sem a köpenyét, amiben úgy vitte, mintha 
csak dió vagy alma lett volna.

Erre már harmadszor szakítottam félbe a mesét. -  
Nagyanyó, miért nem akarta a parázs megégetni annak 
az embernek a kezét?

-  Mindjárt meghallod -  mondta nagyanya és tovább 
folytatta a történetet.

-  Midőn a pásztor, aki gonosz és haragos ember volt, 
mindezt látta, akkor nagyon elcsodálkozott: -  Micsoda 
éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem harapnak, a juhok 
nem félnek, a botom nem talál és- a tűz nem éget? 
Visszahívta az idegent és ezt kérdezte tőle: -  M inő éjsza
ka ez? És hogy van az, hogy mindenek olyan kegyesek 
hozzád?

Erre az idegen így felelt: -  Én nem mondhatom meg 
Néked, ha magad nem látod! -  És azzal tovább sietett, 
hogy minél előbb tüzet rakhasson és felmelegítse a fele
ségét és a kisdedet.

A  pásztor azonban úgy gondolta, hogy nem téveszti el 
szem elől ezt az embert, míg meg nem tudja, hogy m it is 
jelentsenek mindezek. Fölszedelőzködött tehát és utána 
ment, míg el nem jutott oda, ahol az lakott.

Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak 
kunyhója sincsen, hanem csak egy sziklabarlangban fe 
küdt a felesége és a gyermeke és ott semmi más nem volt 
a hideg sivár kőfalaknál.

A  pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan cse
csemő halálra fázik a barlangban és bár keményszívű 
ember volt, mégis ellágyult és segíteni akart a gyerme

ken. Leoldozta hát válláról a hátizsákját és elővett 
belőle egy puha, fehér báránybőrt, odaadta az idegen
nek és azt mondta, hogy takarja be vele az alvó kisde
det.

De alighogy megmutatta, hogy ő is tud jószívű lenni, 
a szemei egyszerre fölnyíltak és olyant látott, amit eddig 
nem láthatott és olyant hallott, amit eddig nem hallha
tott.

Látta, hogy ezüstszámyú kis angyalkák állanak sűrűn 
körülötte és mindegyikének hárfa van a kezében és 
mindegyik hangosan énekelte, hogy ma született nékünk 
a Megváltó, aki a világot feloldja bűneiből.

Most aztán megértette, hogy miért volt ma éjszaka 
minden olyan vidám és hogy miért nem akart rosszat 
tenni senki sem.

De nemcsak a pásztor körül voltak angyalok, hanem 
angyalokat látott, ahová Csak tekintett. Ott ültek bent 
a barlangban, ott ültek kint a hegyen és ott lebegtek 
fen t az égben. Csapatostól jöttek és mentek, de mind
annyiszor megálltak és megnézték egy pillanatra a kis
dedet. _

Oly nagy öröm, vigasság ének és zene volt a sötét éj
szakában, aminőt ő  eddig soha sem látott. Ügy meg
örült, hogy felnyíltak szemei, térdre borult és úgy adott 
hálát az Istennek.

Midőn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így 
szólt: -  És amit ez a pásztor látott, azt mi is megláthat
juk, mert az angyalok minden karácsony éjjel fent lebeg
nek az égben, csak észre kell vennünk őket.

Majd kezét a fejemre téve, így szólt nagyanyám: -  Em
lékezz erre vissza, mert ez igaz, mint ahogy én látlak té
ged és te látsz engem. És nem a gyertyáktól, nem a lám
páktól függ nem a holdvilágtól, avagy a napfénytől függ 
hanem az a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, 
amely meglátja az Úr dicsőségét!

Isten kegyelme által lassan befejezzük ezt az évfor
dulókban oly gazdag esztendőt. Örömeinkkel és bá
natainkkal. Üj életek köszöntésével és eltávozott ha- 
lottaink utáni fájdalmainkkal.

Mindenképpen szabadon. Hitünk gyakorlásában 
korlátok nélkül élve, reménységeink ígéreteibe ka
paszkodva várjuk a szeretet legnagyobb ünnepét.

’Jgy érzem, méltó -  egyházunkhoz és hazánkhoz 
való ragaszkodásunk zálogaként -  még egyszer emlé
kezni 1956 forradalmára. Az évforduló végén. Most 
már nem a lázas napokra, hanem az elbukás nehéz 
heteire, hónapjaira és éveire.

„Hadd szóljon 
az orgona ...”

Az orgonának mindig ünnepélyesen kell szólnia az 
istentiszteleten. Az énekköltőt idézve, ezért most 
nem egy új, és nem is egy eddig használaton kívül álló 
hangszer újbóli, ünnepi megszólaltatásáról szeret
nénk beszámolni. A  program h csepeli evangélikus 
templomban két éve felállított orgona szolgálatával 
rendszeresen megtartott orgonazenés áhítatok egyi
kére hívogatott reformáció hetében.

Erre az alkalomra N é m e t h  C s a b a  ajkai szüle
tésű, fiatal orgonista testvérünket hívtuk meg. A kitű
zött darabokat tematikus rendben kiválasztott, elmé
lyült, szépen regisztrált és pontos orgonajátékában 
hallgathattuk meg. Tökéletesen, amint az az Istennek 
tetszik.

Az elhangzott művek: M. Reger „Erős vár a mi Is
tenünk” című korálelőjáték, F. Couperin „Offertoire” 
című önálló orgonadarb, J. S. Bach „c-moll prelúdi
um és fúga” és „O Gott, du frommer Gott”, (Isten, ó 
szent Isten) című korálpartita, végül N. Brulins kis- 
„e-moll prelúdium és fúga”. Néhány perces improvi
zációt is hallhattunk még a „Ki dolgát mind az Úrra 
hagyja” kezdetű korái témájára.

Az igehirdetésben L e h o c z k y  E n d r e , a  gyüle
kezet lelkésze arról szólt Zsolt 31,6. alapján, hogy 
egyedül a hűséges Isten az, akire a lelkünket rábízhat
juk, mert Ő az, aki megváltott minket. Hűségét bizo
nyítják azok is, akik tevékenyen igyekeznek egyházze
nei programok előkészítésében és azok is, akik szor
gos kezekkel munkálkodnak a művészi előadásban.

Német Csaba orgonista testvérünk további zenei 
tanulmányait, jó előmenetelét -  reménység szerint -  
ezzel az alkalommal is segítettük lendületben tartani 
és egyházzene iránti elkötelezettségét erősíteni. Isten 
segítse ebben a szép munkában.

Az orgonazenés áhítatok gyakorlatát szívesen 
ajánljuk gyülekezeteinknek. Ahol erre minden lehe
tőség adott, bátran hívjanak előadót, orgonistát (fia
talt is), hogy egy-egy zenés áhítat is gyarapítsa az 
olyan együttlétek számát, amikor az „oltár nem ma
rad zsoltár nélkül”.

Székács László

Szeretném még egyszer felidézni 1956 karácso
nyát.

„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett” -  írta Márai 
Amerikában, ahol örök, sírig tartó számkivetésében 
siratta el a magyar szabadság elfojtott lángját.

„Mennyből az angyal,
menj sietve

A z üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája 
A  Csendes Éjben égni kezdett -  
És sokan vetnek most keresztet... ”

Akkor, abban a némaságban, Jézus születésének 
ünnepén nem az ádventi várakozás lelket simogató 
csendje szállt ránk. Félelem hatolt be sejtjeinkbe és 
rettegés.

A  fenyőfa nélküli szentestén gyertyáink kanócával 
együtt elégett a reménységünk is.

„Európa csendes, újra csendes” -  illettek Petőfi sza
vai annak az évnek a karácsonyára is.

Ma szabadok vagyunk. Hősök, áldozatok, megkín- 
zottak és elvándorlók hosszú sora váltott meg ben
nünket a rabságból. Igaz, csak később sikerült. Mi lett 
volna, mi lehetett volna, ha akkor győz a nép? Akkor, 
amikor még tiszta volt a szívünk? Érték volt a becsü
let? És szerettük egymást! Amikor igaz szívből jött 
még a kérdésünk a társunk felé: „hogy vagy?”

Reménységgel és hittel kell lezárnunk ezt az évet. 
A negyvenedik karácsonyt. Befejezni az emlékezést. 
De megtartani az emléket! Továbbadni az utódoknak 
a hazaszeretet, a hit és a becsület fáklyáját. Hiszen a 
jó soha nem cselekszik hiábavaló dolgokat!

, Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből 
Találkoztak ők már néhányszor 
-  a gyermek, a szamár, a pásztor -  
A z alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A  Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég hasad a hajnal,
Mondd meg nekik -  
mennyből az angyal.

(Márai Sándor: 
Mennyből az angyal... c. verséből részletek)

Áldott karácsonyt!
Lenhardtné Bertalan Emma 

\ / '
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„...eljöttél értem vérzeni...”
Úr Krisztus! -  Gyönyörű világba érkeztél. A 

téli nap, nézd, hogy ragyog! S milyen pompásak 
a fák a dér csipkés öltözetében! És a kályha me
lege, az illatos vacsora mellé települő család han
gulata! A távolból érkező jókívánságok! Gyönyö
rű világba érkeztél. Hiszen Tiéd ez a világ. Te al
kottad, a Tfe szépségedet látjuk benne. Tiéd ez a 
világ, a Tiédbe érkeztél.

De nem azért jöttél, hogy gyönyörködjél ben
ne. Te azért jöttél, „hogy vállalj terhet, vétket”. 
Azért jöttél, mert láttad nyomorúságunkat. Lát
tad, hogy gyönyörű világodat hogyan tesszük 
tönkre önös gondolkodásunkkal. Láttad, hogy 
kényelmességünk és mohóságunk vakká tesz ész
revenni mindazt, amit nekünk örömre adtál. Lát
tad az én bűneimet is, amelyek miatt sokan pa
naszkodnak, amelyek miatt gyakran szenvedek 
én is. Te láttad mindezt, Úr Krisztus, és „eljöttél 
értem vérzeni".

Születésed emléknapján ezt köszönöm Neked. 
Bölcsődben is keresztedet látom; gyönge, töré
keny testedben a megtörtet. Azért jöttél a világ
ba, hogy a világ összes bűnét-baját magadra 
vedd. Köszönöm N :ed. Köszönöm, hogy az én 
terheimet is maga. a vetted. Köszönöm, hogy 
miközben e szenvedés másoktól eltávolít, mert 
senki sem érti, mi fáj nekem, miközben hibáim
mal és rossz tulajdonságaimmal sokakat elriasz
tok magamtól, miközben „minden elhagy, elfe
led”, Te velem vagy. Mert vétkem, terhem felvál
laltad. Köszönöm, hogy nemcsak együtt hordo
zod velem, hanem meg > szabadítasz tőlük. Sú
lyuk, terhük alól kimentettél.

Karácsonykor én ezt ünneplem, a szabadságot, 
amelyet a szent próféták által kijelentett Atyád, 
amelyről Zakariás is énekelt. Karácsonykor én 
ezt ünneplem, az ígéret beteljesedését, hogy el
lenségeink kezéből, a Sátán és halál markából ki
mentettél. Köszönöm Neked És így, megszaba
dulva gyűlölettől, haragtól, a halál féléimétől, ér
zem, tudom, és hirdetem: valóban Te vagy a leg
nagyobb öröm! Valóban Te vagy a legnagyobb 
ajándék! És leborulok jászolod előtt: Ur Krisz
tus! Miattad és Érted gyönyörű ez a világ.

Bencze András
V ______________________________________J

Evangélikus Élet 1996. december 22.

JUHÁSZ GYULA:

Karácsonyi ének
Szelíd, szép betlehemi gyermek. 
Az angyalok nem énekelnek 
S üvöltenek vad emberek.

Boldog, víg betlehemi jászol: 
Sok börtön és kórház világot 
És annyi viskó bús, sötét.

Jó pásztorok és böfrs királyok: 
Sok farkas és holli óvályog 
S nem látjuk azt a csillagot!

Békés, derűs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel 
S mikor lesz béke és derű?

Karácsonyesti visszaemlékezés 60 év távlatából
Kicsiny kis falunkban, ádvent utolsó vasárnapján 

régi szokás szerint, rokontestvérek megbeszélést tar
tottunk, hogy az idén is elmegyünk karácsony este ab
lak alá énekelni.

Alig vártuk a szentestét, a megbeszélt helyen talál
koztunk, és elindultunk rokonainkat énekléssel kö
szöntem.

Első állomásunk a nagyszülők háza volt, megáll
tunk az ablak alatt és a legjobb hangú, Annuska emí- 
gyen köszönt: Szabad a házat megvigasztalni?

-  Szabadi -  hangzott belülről a válasz.

„Krisztus Urunknak áldott születésén,
Mondjunk angyali dalt megjelenésén.
Mely Betlehemnek mezején nagy régen 
Zengett ekképpen: ” stb.

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! Erre a nagy
mama beszólított bennünket, nézzük meg a szépen fel
díszített borókafenyőfát, megköszönte a szép éneklé
sünket és megajándékozott minden jóval; dió, szőlő, al
ma és aszalt gyümölcs volt a szakajtóban, telerakta a ta
risznyánkat, megköszöntük és továbbmentünk.

Következett a keresztszülők háza. Itt ugyanúgy be
köszöntünk és énekeltünk:

„Örömdalok hangozzanak Világszerte széjjel, 
Betlehemben Üdvözítőnk született az éjjel. 
Mindenki vigadjon, Hálára fakadjon,
Ott fekszik a kisded Jézus a fagyon. ”

Az éneklés után megkaptuk a sok, jó ajándékot. 
Utolsó ház volt a tanító úrék háza -  no itt szépen 

énekeljünk -  szólt Annuska, hogy majd az iskolában 
dicséretet kapjunk.

-  Szabad hirdetnünk Krisztus születését? -  mindhár
man egyszerre beköszöntünk.

-  Szabad! -  szólt ki a tanító úr.

„Örvendjetek keresztyének, Örvendjetek szívetekből: 
. Krisztus leszállt a mennyekből. Örvendezve hirdessétek 

Szeret minket, nem büntet, E l is jegyzett bennünket. 
Örvendezve száll zsolozsmánk, Drága vendég térj be 

hozzánk!
Jőve! jőve! napként jöjj el Közénk örök igazság!”
Itt is kaptunk ajándékot: mogyorót, ostyát meg 

pénzt is, megköszöntük és siettünk haza, mert a má
sodik harangsző már jelezte, hogy hamarosan beha
rangoznak, erről elmaradni, de késni sem voltfszabad!

A templom zsúfolásig telve, a harsogó orgonaszó 
mellett örvendezve énekelt az ünneplő gyülekezet, 
„Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát, Szállj fel 
trónja elé mondván néki buzgó hálát, Zúgó harang 
ének. és orgonahang Mind csak az ő  nevét áldja!”

Az istentisztelet végeztével nagy örömmel zúgtak 
az összes harangok. A véget nem érő tömegből össze- 
sereglett egy kis csoport, akik régi, ősi szokás szerint 
felmentek a 30 falépcsős toronyba, viharlámpa és 
gyertyafény mellett elénekelték bo ld o g  örömnap de
rült ránk, majd szlovák nyelven is énekeltek: Narodil 
se Kristus Pán: Veselme se Zruzse kvet vykvetl nám: 
Radujme se” stb. Ebben az időben még szlovák isten- 
tisztelet is volt, ma már nincs, kitelepültek, kihaltak, 
alig van egy-két személy, aki még szlovákul beszél.

A mai fiatalság már nem emlékszik e szép szokások
ra, annyit azonban átvettek, hogy a nagykorú ifjúság 
karácsony estéjén minden evangélikus házban ének
léssel hirdeti: Krisztus megszületett! A hívek viszonzá
sul pénzadományt adnak, amit két fiatal pontosan ve
zetve, névaláírással rögzítve másnap az Égyház lelké
szének átadva, az Egyház pénztárába könyvelnek el.

A  lelkész a bejött pénzadományt kihirdeti és Isten 
áldását kéri az adakozókra és az adományra.

Legyen példa ez a nemes, önfeláldozó munka más 
gyülekezetek részére is.

Gerengay Vilma

KARÁCSONYI ÉNEKÜNK (Ékv. 161.)

„...tedd jászladdá 
szívemet...”

Ez a költői egyszerűséggel megfogalmazott 
gondolat az életünk értelmét jelenti. És amilyen 
egyszerűen a miénk lehetne, olyan nehezen tud
juk elfogadni. Ez a mi tragédiánk, ez a mi böl
csességünk bolondsága, ez a mi gazdagságunk 
szegénysége. Nem kell az egyszerű, tiszta üzenet, 
helyette a méltóságunkat növelő magunk válasz
totta út kell Istenhez.

Isten azonban ezt az együgyű utat választotta 
hozzánk. Ahogyan Jézus méltatlan körülmények 
között született meg, úgy kell ma is méltatlan 
emberi szívekben megszületnie. Beismerni és ki
mondani, hogy a szívem, gondolkodásom, érzé
seim, akaratom, az egész személyiségem úgy 
ahogy van, nem ér semmit, nincs abban semmi 
érték, bizony nem könnyű. Aki azonban nem lát
ja ilyennek önmagát, és nincs ezzel tisztában, an
nak a Kisded nem használ. Befogadni Jézust csak 
a jászollá alázkodott szív tudja. Ezért imádko
zunk így: „...tedd jászladdá szívemet...”.

A karácsonyi Gyermek jelenléte indíthat min
ket is megalázkodásra, az életünk helyes értéke
lésére. Egyszerűen belülről azonosulni, kimon
dani, hogy igaza van Istennek. Az életünk az Úr 
Jézus nélkül üres, szegény, értéktelen és haszna
vehetetlen, mégha látványos díszekkel is van te
leaggatva.

Minden, ami Karácsonykor és azután történt, 
csak a személyes életünkben otthonra lelt, befo
gadott Jézus által lesz valósággá. Az Úr kegyel
méből azért van ebben az évben is Karácsony, 
hogy ezt végre megtapasztald!

Csak tedd jászladdá szívemet!
Verasztó János

v _ _______ !__________________ J

Emlékezés
Fancsalon

•Ádvent 1. vasárnapján meglátogatta a gyüle
kezetét a Nyíregyháza-Kertvárosi gyülekezet 
egy csoportja. Igehirdetéssel szolgált Magyar 
László lelkész, a nyíregyházi gyülekezet ifjúsá
ga pedig Luther-emlékműsort adott, a refor
mátor halálának 450. évfordulója alkalmával. 
Péter Jenő helyi lelkész jeles évfordulóról szólt: 
a fancsali gyülekezet első lelkészét -  Clementis 
Jánost -  277 évvel ezelőtt, 1719. november 30- 
án iktatták be Fancsalon. Felolvasta Clementis 
János saját kezűleg írt rövid önéletrajzát, me
lyet néhai dr. Schulek Tibor lelkész fordított le 
latinból magyar nyelvre, s ajándékul kapta tőle 
30 évvel ezelőtt, fancsali beiktatása alkalmával. 
A gyülekezet hálát adott Istennek, hogy 277 év 
óta folyamatos az evangélikus igehirdetői szol
gálat a kis szórványgyülekezetben.

P.J.

OLVASÓI LEVÉL

Győri evangélikusoknak nem szól 
a harang!

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Ady 
Endre „Karácsony” című versének első sora jut eszem
be: „Harangcsendül”, ..., és én is szülőföldem kicsiny 
harangjának hangját hallom a lelkemben. De sajnos, 
Győrben nem hallom evangélikus templomunk tor
nyából a harangszót.

A Győr-Nádorvárosi Újtemplom mellett van csalá
di házunk. Este ha lefekszem, ágyamból, az ablakon 
át látom Újtemplomunk karcsú, égbenyúló tornyát, 
némán hallgatva, harangszó nélkül. Imádságom el
mondása után úgy érzem, hogy ég felé magasodó tor
nya váija, hogy egyszer megszólaljon benne a harang 
szava, mely minden embert arra buzdítana, hogy há

lát adna a magasság Istenének és hangjával szívünkbe 
hatolna.

Hűséges előfizetője vagyok az „Evangélikus Élet”- 
nek és szomorú szívvel olvastam 1996. évi 43. szám
ban Haniffel Sándor pontosan száz évvel ezelőtt, a 
ruszti evangélikus templom harangszentelő ünnepe 
alkalmából megírt versét >yA ruszti harangszentelőre” 
címmel. Avers sorait nem idézem, csupán lelkemben 
raktároztam, de egyúttal a szívemben u i a  sóvárgás: 
Miért nincs Győrben az evangélikusokat . sem az Öreg
templomban, sem az Újtemplomban harangjuk?

Az Evangélikus Életben megjelent cikkek alapján 
még nem olvastam olyan gyülekezetről, ahol nincs ha
rang, főleg ha a település nagyságát összehasonlítom 
Győr városával.

Istenem! tiszta szívvel fohászkodom, hogy a győri 
evangélikusoknak minél előbb legyen harangjuk.

Molnár Rudolfné (Madár Vilma)

KARÁCSONY 2. 
ÜNNEPÉNEK IGÉJE
AZ ELET IGEJE!
l j n  1 ,1 -4

gél akar megajándékozni, amit az 
Istennel való közösség nyit meg 
előttünk. O már elkészítette ezt az 
ajándékot, hit által a miénk lehet, 
miért mennénk el mellette csukott 
kézzel és szívvel?

Bálint László 

IMÁDKOZZUNK!

KARÁCSONY 
ESTÉJÉNEK IGÉJE
JOGAR ÉS PÁSZTORBOT
Jel 1 2 ,1 0 -1 1

Karácsony csodáját magunk 
előtt látva, Betlehem jelenik meg 
előttünk: Jézus, Mária, József, 
napkeleti bölcsek, örvendező 
pásztorok. Kicsiben az egész világ 
jelenik meg előttünk. Ott van Isten 
országának küldötte, Jézus. A  
napkeleti bölcsek a Föld uralko
dóinak hódolatát hozták el, a pász
torok bennünket egyszerű, földi 
halandókat, Isten gyermekeit jele
nítik meg a bölcső körül.

A betlehemi bölcső körül nap
keleti bölcs és betlehemi pásztor 
jogarral és pásztorbottal hatalmat 
képvisel. E két jelvény hatalma Is
tentől kapott hatalmat jelez. A  jo
gar evilági, a pásztorbot mennyei 
uralmat hordoz magában. E  két 
hatalmi ág ott van Jézus bölcsője 
mellett. Miért van ott e két hata
lomjelképe Jézus betlehemi szüle
tési helyénél? Azért, mert Őbenne 
e két hatalmi ág egyesül. Kicsi 
gyermekként is Ő a világ URa. 
Övé a hatalom mennyen és Föl
dön.

E csöpp gyermek, Jézus, egye
nesen Isten országából érkezett, 
ahol Isten és angyalok népesítik be 
az örökkévalóság honát. Ebben az 
országban van az angyalok között 
Mihály arkangyal is, aki az ünnep 
igéjének szereplője.

Isten országában is ott volt a Sá
tán. Ott lehetett Isten közelében, 
de nem tudott élni Isten közelsé
gében és Isten szeretetéből. Fellá
zadt Isten ellen és ezért Isten or
szágából kivettetett. Amilyen nagy

az öröm azon, hogy a Sátán csa
lárdságával nincs jelen Isten orszá
gában, olyan nagy az aggódó féle
lem az emberek iránt. A Sátánnak 
nincs hatalma Isten országában, 
de van az emberek felett.

Ha Isten országában legyőzetett 
a Sátán, le kell győzni utolsó vég
várában is, itt a Földön. Ki lesz az, 
aki győzelmet arat a Sátán felett? 
Győzni nem Mihály arkangyal jött 
el nagy angyalseregével, hanem 
Jézus egymaga. Hatalmat, harcát 
mennyire szerényen kezdte, a leg
kiszolgáltatottabb formában, mint 
újszülött. A  bűn ellen a legneme
sebb fegyverrel harcolt, a szeretet
tel.

Jézus példát mutatott, hogyan 
lehet legyőzni a Sátánt. Legyőzte 
szelíd szavával, győzedelmeske
dett gyógyító irgalmával, halált le
győző erejével. Jézus, amikor meg
született Betlehemben, akkor nem 
azért született meg, hogy itt legyen 
egy napig és visszatérjen a menny
be. Azért jött, hogy győzedelmes
kedjen a Sátán felett. Ezt a külde
tését teljesítette, a Sátán végérvé
nyesen legyőzetett. Karácsony 
Húsvéttal együ I a győzelem nap
ja, a Sátán feletti győzelemé. Mi 
egyedül, saját erőnkből győzni 
nem tudtunk volna!

Betlehemben a jászol körül tér
del mindenki. A  világ Ura előtt 
térdelnek, aki váltságot hozott és 
bűnbocsánatot. A  neve Jézus - bű
neinkből Szabadító!

Béres László

IMÁDKOZZUNK!
Jézus Krisztus! Köszönjük Neked 

Karácsony ünnepét! Köszönjük, hogy 
megszülettél, hogy emberré lettél, hogy 
megváltsd a világot! Add, hogy szí
vünkből örömmel szóljon a Téged ma
gasztaló ének! Add a Te békességedet a 
világnak! Add, hogy ezen a napon min
denki megérezze, hogy Te szeretsz ben
nünket! Áldd meg karácsonyi ünneplé
sünket és pihenésünket! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten , 1996. d ecem b er  24.

L, Bécsi kapu tér du. 4. (ném et) D ietrich 
Tiggemann; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 
9. du. fél 5. Csizmazia Sándor; Csillaghegy, 
III., Mátyás kir. u. 31. du. 2. Bozóky Éva; 
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 3. Bálint- 
né Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstfick M. 
u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. 
du. 4. (úrv.) Zászkaliczky Péter; VII., Város
ligeti fasor 17. du. 4. Szirmai Zoltán; VIIL, 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VID., 
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 lá m  ás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 
du. 5. Szeverényi János; du. 6. Szeverényi Já 
nos; XI„ Németvölgyi ú t 138. du. 3. (gyerme
kek karácsonya) Ferenczy  E rzsébet; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. du. 
4. Szebik Im re; Budahegyvidék, XII., 
Thrcsay V. u. 11. du. 5. Kőszeghy Tamás; 
XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. du. 4. (úrv.) 
Tamásy Tamás; Pestújhely, XV, Templom tér 
du. S. Rafael József; Rákospalota, XV, Ju 
hos u. 28. (kistemplom) du. S. Veperdi Z ol
tán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. 
du. 4. dr. K am er Ágoston; Cinkota, XVL, 
Batthyány L u. este 11. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Ifessedik tér du. 5. Kósa 
László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
du. 5. Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. (gyermekek karácso
nya) Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Temp
lom tér 1. du. 3. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 
XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámu
el; Csepel, XXL, Deák U r de. fél 11. 
Lehoczky Endre; Budafok, XXII., já té k  u.
16. du. 3. és du. 6. Solymár Gábor; Budaörs 
(ref. imaház) du. 5. Endreffy Géza.

KARÁCSONY ESTÉJÉN a liturgi
kus szín: fehér. Az oltári ige: Lk 18,17; 
az igehirdetés alapigéje: Jel 12,10-11.

Életünk során gyakran tapasz
taljuk, hogy minden műalkotásnak 
-  legyen az képzőművészet vagy 
zene, irodalom vagy építészet -  
lelkülete van. Tükrözi alkotója lel
kiségét és hat a szemlélőre, a zenét 
hallgatóra vagy a verset, regényt 
olvasóra.

De nemcsak egy-egy emberi al
kotásnak van lelkülete. Különös 
varázsa és vonzása van azoknak a 
szenthelyeknek, melyekhez vala
milyen csoda fűződik. S mind azok 
akik megfordultak a Szentföldön 
vallanak arról, hogy elmondhatat
lan és leírhatatlan az az érzés, 
amely^ott hatalmába keríti az em
bert. Évezredek elmúltával is azo
kon a helyeken járni, ahol az em
berré lett Isten, Jézus Krisztus is 
élte földi életét, kimondhatatlan 
élmény.

János apostol amikor levelében 
megpróbál arról a titokról szólni, 
írni, ami az első karácsonykor tör
tént -  az Ige testetöltéséről, Jézus 
Krisztus születéséről, az Isten em
berré léteiéről -  csak dadogó, bo
nyolult körmondatokban kifejez
hető vallomásban tudja ezt meg
tenni. Mert a titkok titkáról szól. 
Mert a természeti, biológiai és a 
múlandóság törvényeivel körülha
tárolt emberrel szeretné megis
mertetni, és megértetni a végte
lent, és az örökkévalót. Szeretné 
elmondani, továbbadni, mit jelen
tett számára az élő Istennel való 
találkozás, aki elhozta a múlandó
ságba az örök életre jutás lehető
ségét. S ezekről a titkokról vallani 
másként ma sem tudunk, csak da
dogó, alig érthető szavakkal és
mondatokkal.

A  Biblia szól arról, hogy Isten 
gondoskodó szeretetéből ezt a te
rem tett világot úgy adta az ember 
tulajdonába, hogy benne „minden 
igen jó ” volt. S amíg Istennel kö
zösségben élt az ember, addig bol
dog volt ebben a világban. De a kí
sértő csábításának engedve, meg
szakadt az Istennel való közösség, 
elvesztette a békességét is, és 
szemléletét, életét a múlandóság 
határozta meg. Azóta is magán 
hordja ez a világ, és az ember a kí
sértő, a bűn rontását, és keze 
nyomát. Olykor-olykor valamit fel

fedezünk Isten jelenlétéből is, va
lamit a teremtettség szépségében, 
a mindent oly csodásán megalko
tott világmindenségben. De ez 
nem képes elvezetni az Örökkéva
ló és az örökkévalóság megismeré
sére egyetlen embert sem.

Ezért vállalta az Örökkévaló Is
ten, hogy az első karácsonykor el
jöjjön ebbe a világba az, aki kez
dettől fogva volt. Aki az Atyánál 
volt, de eljött, hogy emberi formá
ban megjelenve, emberi nyelven 
beszéljen és tanúskodjon az örök 
életről, és az örök életet ajándé
kozni akaró Istenről. Arról, aki 
szeret, aki nem büntetni és elítélni 
akar, hanem megmenteni.

Ma is Ő, a Teremtő, bűneikből 
Megváltó Isten keres bennünket, 
szeretetével, szavával, hogy hitet
len és ellene lázadó szívünket 
meggyőzze és közösséget építsen. 
Mert csak ebben a közösségben ta
lálunk békességet. Csak ha ben
nünk ál -  a Jézus Krisztusba vetett 
hit által -  a közösséget teremtő Is
ten, tudunk embertársainkkal is 
békességben és szeretetben élni.

Immánuel Kantról, a nagy böl
csészről és filozófusról sokak előtt 
ismert, hogy nem tartotta magát 
hívő embernek. De írásai között 
fennmaradt, amikor csodálatosan 
vall a csillagos ég végtelenségéről, 
vagy a benne (lelknsmeretében) 
megszólaló erkölcsi L,du sollst”- 
ról) követelményről. Ezt írja: „ A  
több m int ezer könyv között, amit 
végigolvastam, nem találtam egyet
len szót, ami annyi vigasztalást és 
erőt adott volna a szívemnek, m int a 
23. zsoltár egyik verse: „Még ha a 
halál árnyékának völgyében járok is, 
nem félek a gonosztó! ifiért Te ve
lem vagy: a Te vessződ és botod, 
azok vigasztalnak engem. "Isten igé
jében mindenki megérzi az örökélet 
illatát...,”

Karácsony második ünnepén 
János apostol bizonyságtételén ke
resztül Isten szeretete velünk is 
meg akarja éreztetni már itt, és 
már most az „örök élet illatát”. 
Úgy akar vezetni földi életünk 
minden napján, hogy az Élet Igéje, 
az örök élet fénye ragyogja be ün
nep- és munkanapjainkat. Ben
nünket is azzal az óriási lehetőség

örökkévaló Isten! Mennyei Édes
atyánk! Köszönjük, hogy az idő teljes
ségében elküldted az élet Igéjét, Jézus 
Krisztust. Köszönjük, hogy általa utat 
nyitottál számunkra is az örökkévaló
ságba. Szentlelkeddel légy segítsé
günkre, hogy szeretetével és fényével 
élhessünk és így tanúskodjunk élet
mentő szeretetedről. AMEN

ISTENTISZTELETI REND
B u d apesten , 1996. d ecem b er  26.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (ném et) D ietrich Tigge
mann; de. 11. (ú rv ) Balicza Iván; du. 6. H a
fenscher Károly; H., Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, H „ Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, in ., Víziorgona u. 1. de. 9. M issura 
Tibor; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. 
de. 10. Görög Tibor; Óbuda, HL, Dévai Bíró 
M. tér de. 10. Fülöp Attila; Újpest, IV., Leb- 
síiick M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
I». ák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. 6. dr. H a
fenscher Károly; VIL, Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv.) M untag Andorné; du. 6. Nagy 
Zoltán; VHL, Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VIII,, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VHL, Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbányá, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. Szeveré
nyi János; de. 11. Szeverényi János; du. 6. 
Ferenczy Zoltán; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Bu
dahegyvidék, X3L, Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) Kő
szeghy Thmás; XUL, Itassák L. u. 22. de. 10. 
ifi’ Kendeh György, XUL, Frangepán u. 43. 
de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei ú t 32. 
de. 11. (úrv.) Thmásy Thmásné; XIV. Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Thmásy Tamásné; Pest
újhely, XV., Templom tér de. 10. Rafael Jó 
zsef; Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kis
templom) de. 10. Szabó István; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. Börönte 
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 
11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Pro- 
dám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákos- 
hegy, XVU., Tessedik tér de. 9. Marschalkó 
Gyula; Rákoscsaba, XVH. Péceli út 146. de. 
9. Kósa László; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti 
út I l i .  de. fél 11. M arschalkó Gyula; Rákos
liget, XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Kósa Lász
ló; Pestszentlőrinc, XVHL, Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Temp
lom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 
XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sá
muel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Le
hoczky Endre; Budafok, XXU., Játék u. 16. 
de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. ima
ház) de. 9. (úrv.) Solymár Gábor.

KARÁCSONY 2. ÜNNEPÉN a litur
gikus szín: fehér. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Mt 11,25-30; az ige
hirdetés alapigéje: Un 1,1-4.
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NÄCH-GEDACHT
Der Engel trat bei Maria ein und sagte:

Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mir dir.
Die Bibel: Lukas 1, Vers 28

Mutige und selbstbewußte Frau
Maria erschrickt zutiefst bei 

dieser Begegnung. Dabei ahnt sie 
kaum, was ihr alles zugemutet 
werden wird: üble Nachrede we
gen einer verfrühten Schwanger
schaft, eine heftige Auseinander
setzung mit Josef, ihrem Verlob
ten, eine Entbindung xyährend 
einer Reise in einer Notunter
kunft, später eine Flucht ins Aus
land für einige Jahre. Sie ahnt es 
noch nicht, was alles auf sie zu
kommen wird, wenn dieses Kind 
heranwächst und seiner Berufung 
folgt: daß sie sein Tim nicht mehr 
begreifen wird, daß es ihr nicht 
erspart bleiben wird, ihn sterben 
zu sehen.

Das alles ahnt sie nicht, als die
ser Engel sie mit diesem außerge
wöhnlichen Gruß anredet.

Doch sie weiß, daß sie gemeint 
ist. Daß sie vor eine unausweich
liche Aufgabe gestellt ist. Sie weiß, 
daß sie nicht ablehnen darf, ob

wohl alle Umstände und alle ihr 
nahestehenden Menschen gegen 
sie sprechen.

Sie hat den Mut, dieser unge
heuerlichen Berufung zu folgen, 
auch wenn niemand sie versteht. 
Sie stimmt zu. Und sie hat weiß 
Gott nicht nur dem zugestimmt, 
Mutter eines niedlichen Kindes zu 
werden!

In Maria begegnet uns eine 
selbstbewußte und unangepaßte 
Frau. Sie ist in der Lage, eine fol
genschwere Entscheidung in voller 
Verantwortung zu treffen. Es wäre 
so leicht, diese Begegnung mit 
dem Engel einfach zu überhören 
und sich den Erwartungen der 
Menschen rings um sie her anzu
passen. Es wäre so leicht, sich 
selbst und ihren Lebensweg zu op
fern.

Es wäre der Weg des geringsten 
Widerstandes den leider viele 
Frauen gehen. Den die kirchliche

Tradition seit 2.000 Jahren auch 
im Leben der Maria sieht. Es wäre 
so leicht, sich aufzugeben.

Maria geht nicht den Weg des 
geringsten Widerstandes. Sie op
fert ihre Intuition nicht der An
passung. Sie scheut sich nicht, 
einen ungewöhnlichen Weg zu 
beschreiten, der Ihr das Äußerste 
abverlangt. Denn sie spürt, daß 
Gott die Niedrigen ansieht. Daß 
eine Frau wie sie, die in der Welt 
keinen Namen hat, ungeheuer 
wichtig ist und zu Großartigem 
ausersechen, auch wenn ihre Um
welt das ganz anders sieht.

Der Engel, der zu ihr tritt, sieht 
sie. Er sagt zu ihr: Du Begnadete. 
Denn er sieht Marias Vollmacht 
und er traut ihr die Aufgabe zu, 
vor die sie gestallt wird. Denn 
Gott ist mit ihr.

Angelika Volkm ann 
P fa rrerin  in  T übingen

Hatte Jesus 
eigentlich 

Geschwister?
Haben Sie sich schon einmal 

überlegt, wie Jesus aufgewachsen 
ist? Als Einzelkind -  oder in einer 
-  G roßfam ilie? H atte  er G e
schwister? '

Unsere Vorstellungen von der 
Familie Jesu sind äußerordentlich 
stark geprägt von den Darstellun
gen, die uns die Kunst der Jahr
hunderte nahebrachte. Da ist Je
sus in der typischen Ein-Kind-Fa- 
milie aufgewachsen; alleine mit 
Vater und Mutter.

In der Bibel steht es aber an
ders. Im Markusevangelium in 
Neuen Testament kann man lesen, 
daß Jesus vier Brüder hatte. Jako
bus, Joses, Judas und Simon (Mar
kus 6., Vers3), außerdem Schwes
tern, mindestens zwei. Jesus waren 
demnach Tiirbulenzen einer grö
ßeren Familie durchaus vertraut. 
Schade, daß davon nicht viel mehr 
in der Bibel berichtet wird. Es 
wäre ja durchaus möglich, daß 
dann einiges im Verhältnis zu Kin
dern und Familien in unseren Got
tesdiensten einen ganz anderen 
Stellenwert bekommen hätte.

Ich kenne keinen größeren 
Ttost, der den Menschengege
ben wäre, als daß Christus ein 
Mensch, ein Kind, ein Säug
ling wurde, der im Schoß der 
lieblichen Mutter spielt, und 
an ihrer Brust liegt. Wen gibt 
es, den dieser Anblick nicht 
ergriffe und tröstete?

Martin Luther

„Es kommt der Herr“
Er ist gerecht, ein Helfer wert;
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
Sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsere Not zum End er bringt, 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sein mein Gott, 
mein Heiland groß von Tat.

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 
so diesen König bei sich hat.
Wohl allen Herzen insgemein, 
da dieser König zieht ein.
E r ist die rechte Freudensonn, 
bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Gelobet sei mein Gott, 
mein Tröster früh und spät.

Text: Georg Weissei (1623) 
aus: Evangelisches G esangbuch  1, 2, 3

Die Deutschsprachige 
Evangelische 

Gemeinde wünscht Ihnen 
ein gesegnetes und gutes 

Neues Jahr 
1997

JAHRESLOSUNG 1997
„Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 

dabei aber sich selbst verliert und 
Schaden nimmt?“

Die Bibel: Lukas 9, Vers 25

Lieblingsbeschäftigung: Lachen
Solange sie sich erinnern 

kann, wohnt Gisela im Heim. 
Wenn jemand zu ihr sagt: „Du 
mußt ins Heim“, dann sagt sie: 
„Na klar, denn da bin ich ja zu 
Hause.“

In den Einrichtungen der Dia
konie in Deutschland leben zur 
Zeit über 60.000 Menschen mit 
einer geistigen oder körperlichen 
Behinderung. In Giselas Ohren

hat das Wort Heim keinen Bei
geschmack Täglich geht sie zur 
Arbeit in eine Werkstatt für Be
hinderte. Dort trifft sie andere 
Frauen und Männer, nicht nur 
aus ihrem Wohnbereich. Einge 
wohnen jetzt in der Stadt in einer 
Wohngemeinschaft. Betreuer 
helfen ihnen im Alltag, die 
Nachbarn haben sich an die 
neuen Mieter gewöhnt. Ohne

Verständnis für die neuen Mitbe
wohner wäre das allerdings viel 
schwerer.

Gisela möchte vorerst nicht aus- 
ziehen. Hier hat sie ihre „Familie“. 
Und wie in jeder Familie gibt es 
Frust und Streit, Freude und 
Lachen. Lachen übrigens gehört 
zu ihren Lieblingsbeschäftigun
gen. Da könnte mancher etwas 
von ihre lernen.

KEINE BRIEFMARKE IN DEN PAPIERKORB!
Es soll einmal nicht um Geld 

gehen. Weihnachten geschieht 
für viele behinderte Menschen 
auch außerhalb der Feiertage. 
Es ist eine ganz einfache und zu
gleich nachhaltig helfende Ak
tion, auf die wir Sie gern er
neut aufmerksam machen möch
ten:

Werfen Sie keine Briefmarke in 
den Papierkorb! Jede(!) Briefmar
ke, einfach aus dem Umschlag 
herausgerissen, sammeln Sie und 
senden sie an uns. Diese Brief

marken werden von behinderten 
Menschen abgelöst, getrocknet, 
sortiert, nach Motiven und Län
dern geordnet und in den interna
tionalen Briefmarken-Sammler- 
Markt gebracht. Bei dieser Aktion 
entstehen z.B. in den von Bodel- 
schwingschen Anstalten in Bethel 
75 feste Arbeitsplätze für Behinder
te. Außerdem erwirtschaften 
diese Menschen einen Gewinn, 
mit dem sie ihrerseits eine Part
nergruppe in Ihnsania unter
stützen.

Helfen Sie durch Mitmachen!
Einfacher kann Nächstenliebe 

kaum sein!
Keine Briefmarke in den 

Papierkorb!
Stellen Sie einen kleinen Karton 

im Ihrer Wohnung oder an Ihrem 
Arbeitsplatz auf und sammeln Sie 
mit. Die gesammelten Briefmar
ken senden Sie bitte an das Evan
gelische Pfarramt, Pajzs u. 1., 1022 
Budapest. Diese kleine Hilfe kann 
Weihnachten alle Tage spürbar 
werden lassen.

Ich sagte zu dem Engel,
der an der Pforte des Neues Jahres stand:
Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der 
Ungewißheit entgegensehen kann.

Aber er antwortete:
Geh 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.

E ine chinesische C h ris tin

DIE EVANGELISCHE GEMEINDE LÄDT HERZLICH
ZU IHREN GOTTESDIENSTEN EIN:

22.12. 10 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent
24.12. 15 Uhr Gottesdienst am Heiligen Abend
25.12. 10 Uhr Gottesdienst zum 1. Christtag
26.12. 10 Uhr Gottesdienst zum 2. Christtag
29.12. 10 Uhr Gottesdienst
31.12. 18 Uhr Gottesdienst zum Altjahres Abend
1.1.97. 10 Uhr Gottesdienst am Neujahrstag

Die Gottesdienste unserer Gemeinde finden in der Kapelle an der Táncsics M. u. 28. (Bécsi kapu tér)
statt. In der Regel feim wir das Heilige Abendmahl.

Stratená tradicia?
V jasliőkách na slame leíí maié pacholiatko na zi- 

me, hovori sa v jednej z naäich vianoönych piesni. Je 
to vemé zobrazenie narodenia nääho Spasitefa. V mi- 
nulosti v naäich domäcnostiach näm tüto udalost’ pri- 
pomínali z figuriek zostavené takzvané „betlehemy“. 
Ale prostredie, ktoré tieto betlehemy znäzornovali 
málokedy sa podobalo skutoőnému prostrediu, v kto- 
rom sa Kristus narodil, ale byvalo poznamenané ná- 
rodom, v ktorom vznikli. Afriéania marujú Jeziäa ako 
éemocha, Japonci ako prisluänika íltého plemena a 
pre Eskymákov je Eskymákom.

Nám sa natíska otázka, kto bol tvorcom prvého 
takzvaného betlehema. Bol to -  podTa legendy -  
Frantiäek z Assisi. Roku 1223 sa rozhodol, ze oby- 
vatefom horskej dedinky Greccio predvedie vianoőnú 
zvest’ obrazne. Na Stedry defí slúzi pri oltäri, ktory dal 
postavit’v lese, v jaskyni so skutoönymi jasTami. Vedra 
neho stáli vől a somár. Správa o tejto udalosti sa rydi- 
lo rozäirila do celého sveta. Vrchol rozkvetu dosiahli 
tieto „betlehemy“ v 18. storoőí v Neapoli, kde horli- 
vym nadäencom v tomto smere bol neapolsky kráT 
Karol H |  ktory sám modeloval postaviőky a kráfovná 
s dvomymi dámami ich odievah a vytvárali im poza- 
die. Jeho príklad nasledovali popredné neapolské ro- 
diny a „betlehemy“ sa stali módou.

Zhotovovaniu betlehemov sa zaöal venovat’ aj Tud a 
mnohé Tudom zhotovené figurky sa stali skvostom 
Tudového umenia, 1 ktorych niektoré sú vystavené y 
múzeách v Neapoli a najmä v Mníchove, kde je naj- 
väöäia zbierka betlehemov na svete.

I naäe betlehemy májú svoju tradíciu a je len na äkodu, 
2e táto pekná tradícia pomaly sa stráca z náiho rivota.

(EPST)

POZVÁNKA
Slovenskí evanjelici zijúci v Budapeäti sa schádzajú 

kaídú nederu o 9. hodine y bohosluíobnej sieni Lu- 
therovho dvora na Rákócziho ulici c. 57/a na sloven- 
skych bohosluzbách. Vianoőné sluiby Boíie dfta 25. 
decembra sa zaéínajú tiez o 9 hodine. Cirkevny zbor 
srdeöne pózává záujemcov.

Vianocny stromcek
Mnohé mladé jedliőky, borovice a éi smreőky musia 
zaöiatkom zimy rozlúöit’ s tichym prostredím lesa 

i svojími staräimi i mladäimi druhmi. Casto musia 
mstit’ bystré horské potőőiky, zvieratká i vtáctvo, 
>y nastúpili svoiu pút’ do dedin a miest, do rodín i k 
amelym, k veTkym i malym.
Jedného dőa sa dostanú na őestné miesto a na ich 
lené konáriky pribúdajú rőzne vianoőné ozdoby. 
bzvläät’ veőer sa jagajú ich ozdoby vo svetle svieőok. 
etrvá to deft, am dva, őo sa predstavujú so svojimi 
idobami v celej svojej kráse a nádhere. Casto sú 
redobodom vletkého diania. Prejde tyideft, dmhy a 
oíno aj tretí. Ich farba bledne, ihliőky zaőínajú opa- 
ívat’, a í nakoniec sprchnu. A vtedy vianoőné strom- 
:ky opúSt’ajú domy i byty, vefkych i matych a dostá- 
ijú sa őasto na nie najöestnejäie miesta.
Preőo zmizla ich zelená farba, príjemná vőna a 
h ihliőie? V období ich najväöäej slavy chybali im 
edtym v zemi ukryté, okom nepozorovatefné 
jrene. Bez koreftov dlho nevydriafi, bez koreftov
I nejde. „ . _**■
Odkedy hriech oddelil őloveka od svátého Bona, 
voty mnohych fudí postrácali korene. ílovek sa dví- 
il a padal, hfadal väade a vo väeliöom svoje stratené 
írene, ale sám ich nevedel nájst’. Nevedel si poradit’ 
m so sebou, s pocitom viny a hriechu, mámé vystie- 
1 ruky po stratenom raji. Boíí Tudia niesli posolstvo 
ideje, posolstvo, 2e je moZné nájst’ stratené korene 
vota. Ich posolstvo sa splnilo u i  pred temer dvetisic 
ikmi. V pmosti őasu vyrástol v Betleheme predpove- 
my novy korefi, na ktory mámé byt’ napojení. On 
m kaídému privoláva: „Zostaflte vo mne a ja vo 
is.“ NehTadaj inde strateny raj, nesnaí sa sám vyma- 
t’ z pút’ hriechu, nehfadaj v nieőom inom utiäeme 
ojej duäe a zmysel íivota.
Póznát’ Ho möieä z Boiieho slova tak, ako Ho poz- 
il sväty Augustin, kecf bol ponúknuty k őitamu 
sma slovami: „Tolle, lege!” Vezmi a őítaj! . 
Prijat’ Ho möieä a zostávat’ v Nőm skrze uprimne 
odlitby. Ak Ho poznää a prijmeä, budeä pripojeny k 
emu, Svatému koreftu a preiijeä tie najät’astnejSie

ianoce’ Jozef Kovái

ENDRE ADY:

Príchod Hospodina
Ked som fa nechal,
ked som si duäu niesol klesajúci,
tichúőko a neőakane
objal ma VSemohúci.

Nie so sunnitou,
s objatim priäiel nemym, pravym, hojnym, 
nie za dfta krásneho a horúceho, 
ale za noci vojny.

A oslepli mi
márnivé oői. Mladost’ preő je, cítim, 
no jeho jagavého, zázraőného, 
na veőné veky vidím.

(Prelozil Ján Smrek)

Tajomstvo Vianoc
Otvorili sa nebesá. Priäla nám pomoc z iného sveta. 

Boh navätivil svoj lud. Obsah Vianoc sú také bohaté, 
íe  ich nemőieme vyjadrit’ jedinym pojm<?m. Preto sa 
Vianoce oznaőujú rozliőnymi msnami, sviatkami 
lásky, pokoja a radosti. Nie sme schopny vyslovit’ div 
Bozej lásky, o ktorei hovoria Vianoce. A  to preto, 
lebo v fiom sa stretame s vefkym tajomstvom. Nad 
tymto tajomstvom mámé sa teraz zamysliet’.

Boh sa zjavil v Tudskom tele, vstúpil do nääho sveta. 
Boh sa rozhodol takto prist’ k nám Tudom. Na Vianoce 
mőieme spievat’ s náboínym pevcom: „V Jeriäi-Diet’ati 
Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: Budpokoj 
vám, Kristus je dany vám! Priäiel SpasiteT k vám!“

Boh si nás zamiloval. Nás, ktorí sme bezbozní, robí 
poboznymi, ktrí sme Jeho nepriateTmi, prijíma do 
svojho spoloőenstva. To je tajomstvo, ktoré pochopit’ 
mőzeme len vtedy, ked prijmeme Ducha Svatého. 
Thkéto zjavenie sa Boha je nepochopiteTné rozumu 
prirodzeného őloveka. Boh predsa tento spősob zja- 
venia si vyvolil. Takto priäiel k nám.

Tajomstvo Vianoc bez pősobenía Ducha Svátého 
ostával by nám navzdy nepochopiteTnym. Nám aj 
dnes treba vyznávat’, ako to nás Luther vyznával: „Vé- 
rím, ze ja zo svojho vlastného rozumu a zo svojej moci 
nemohol by som uverit’ v Jeziäa Krista, möjho Pána, 
ale ze Duch Sväty ma skrze svaté evanjelium povolal, 
svojimi darmi osvietil, posvätil a zachoval...” Aj za to 
mámé byt’ vdaőní Bohu a oslavovat’ Jeho menő.

Boh sa postaral o to, aby Jeho zjavenje sa v tele sa 
stala známym celému vesmíru, preto „zjavil sa anje- 
lom“. Tito prinääajü zvest’ aj pastierom na betlehem- 
skych poliach, a tak „bol zvestovany národom”.

„Neboj sa!“ -  zaznielo. Hrieäny őlovek sa nemusí 
bát’, nie Súdca jeho priäiel, ale jeho VykupiteT z 
otroctva hriechu. Boh splnil svoj sTub. Naft cakal vy- 
voleny národ. Jeziä priäiel vyvolat’ v srdci zmenu: 
chudobnych obohatit’, zarmútenych poteäit’, choré 
duäe uzdravit’, beznádejnym nádej navrátit’. Sme 
ätastni, ze tajomstvo Vianoc bolo zvestované aj nám.

Tkjomstvo Vianoc naälo „viem vo svete“. Jeziä, kto
ry priäiel do-nasej slabosti a hrieänosti, naäiel u sla- 
bych, hrieänych a poníáenych otvorené dvere viery. 
Tymto bol lekárom. On stal sa naäim bratom, aby sme 
my boh Bozími dietkami. Pre Jezisa Krista zmilováva 
sa nad nami nää nebesky Otec a odpúst’a nám 
hriechy. V Nőm uskutoőftuje Boh svoje spásonosné 
ciele, ved Ten, Ktory sa zjavil v tele, „vzaty bol v 
sláve“. Ale toto je uz tajomstvo VeTkej noci, ktorá je 
pokraőovaním Vianoc.

Vianoce nám otvárajú radostny pohTad do budúc- 
nosti. Ten, ktory „sa zjavil v tele“, uskutoőftuje svoje 
spásonosné ciele, ved „vzaty bol v sláve“.

Vianoce sú naäim veTkym sviatkom preto, lebo ich 
Boh takym pre nás urobil. Vykonal väetko pre naäu 
spásu a záchranu. Boh nebeskymi anjelmi dal zvesto- 
vat’: „Narodil sa vám dnes SpasiteT, ktory je Kristus 
Pál.“ Pripojme sa aj my k anjelskému slávospevu: 
„Sláva na vysostiach Bohu!“ Cselovszky
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A A ----- \ A VASÁRNAP IGEJE
Ő r ü le te k  az Ú rb a n  m indenkor! Ism é t m ondom  

í ö rü lje tek . Az Ú r közel. F ii 4 ,4 -5

VASÁRNAP Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy I a gyalázkodásért gyalázkodássai, hanem ellenkezőleg: I mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást 
I örököljetek. lPt 3,9 (Jer 5,25; Lk 1,39-56; Fu 4,4—7;
■ Zsolt 130). A gonoszság, mint a szemét, elborít bennün- I két. Fáj a szemednek a szemét, szomorú vagy miatta? S I a gonoszság? Tettél-e, teszel-e ellene valamit? Mert I nem tehetek úgy, mintha engem nem érintene. Ti- I dod-e, hogy keresztyénségünk egyik ajándéka, hogy ál- I dást adjunk tovább, másoknak. Az Ür Isten áldását. 
I Ahol Isten áldása van, ott a gonoszság meghátrál, rend
■ és szépség lesz a lelkekben.

HÉTFŐ Töredékes az ismeretünk és töredékes a pró- I fétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik I a töredékes. lKor 13,9-10 (5Móz 29,28; 2Sám 
I 7,4-6,12-14a; Lk 1,57-66). Egész életünk során hord- I juk annak a terhét, hogy bibliaismeretünk, Isten-is- 
I méretünk töredékes. Rész szerint van bennünk az isme- 
I rét. Aki mást állít, hazudik. Ádventben az érkező Úrra I mutat az ige, Benne van a teljesség. Jó arra gondol- I nunk, hogy Nála, az övéi színről színre láthatják azt,
I Aki maga a teljesség.

KEDD Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be I őt. Akik pedig befogadták, azokat felmagasztalta arra, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek. Jn 1,11-12 (Dán 
7,14; Lk 2,1-14; Tit 2,11-14; Lk 1,67-80). Döbbenetes 
kép, a zsidóság, Isten választott népe, nem fogadta be a 
megígért Messiást. Az első karácsonyéj erről tudósít. 
Hányán ünnepelnek úgy ma, hogy szívük, otthonuk aj
taja nem lesz nyitva Jézus előtt? Boldog nép, boldog 
család, ahol Jézus előtt tágasra tárták otthonuk, s szívük 
ajtaját. Ahol Jézus az ajándék, Isten ajándéka nekünk,I  bűnös gyermekeinek.
SZERDA Az angyal pedig azt mondta nekik: „Ne fél

jetek, mert íme, hirdetek néktek nagy örömet, mely 
az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nék
tek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,10-11 
(Ez 39,7; Lk 2,15-20; Tit 3,4-7; Lk 2,1-14). Félünk a 
jövőtől, az újabb áremelésektől, az egyre nehezebbé 
váló életterhektől. De vajon félünk-e valóságosan at
tól, hogy a bűn, bűnöm elszakít az Istentől? Félek-e at

tól, hogy a Sátán veszedelembe taszíthat? Örömöt, 
minden félelmet a szívemből kisöprő örömet, csak az 
Ur ad. Mert Ő azért jött, hogy a Sátán hatalmából ki
szabadítson, s így az Övé legyek. így lesz örömöm tel
jes, maradandó, mely nem múlik el az ünnepi napok el
teltével.
CSÜTÖRTÖK Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Áb

rahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Gál 
3,29 (lMóz 12,1.3; Mt 10,16-22; Apcsel 6,8-15.7, 
55-59; Lk 2,1-14). Örökség. Kedves szó a fülnek. 
Hányszor irigykedünk, amikor valakiről halljuk, hogy 
milyen szép vagyont örökölt. Ki ne vámma az elet napos 
oldalán járni, élni? Isten népe, Ábrahám mindenkori 
utódai öröksége, minden emberi dolognál értékesebbet 
tudhat magáénak. Erről pontosan karácsony beszél. Is
ten megajándékozott bennünket Jézusban. S azok, akik 
Jézusban élnek a hit által öröklik mindazt, amit Isten 
készített az Őt szeretőknek.
PÉNTEK 'Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást 

cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyétek! lKor 
10,31 (lMóz 1,28; ÍJn 1,1-10; Lk 2,21-24)! Az ünnepi 
napok emberi oldala a dúsan terített asztal. Ilyenkor 
minden más, gazdagabb, mint az esztendő más napjai
ban. Eszedbe jutott testvérem, hogy a gazdagon terített 
asztal is Isten ajándéka? Gyermekeinket, unokáinkat 
tanítjuk-e arra, hogy ezt is Neki köszönjük meg. Mi 
megköszöntük? Ilyenkor van több idő rokonok, bará
tok meglátogatására, beszélgetésre, Történhet ez is Is
ten dicsőségére. Szabad erre is gondolnunk.
SZOMBAT Jézus Krisztus mondja: Ha ti megtartjátok 

az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megisme
ritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jn 
8,31-32 (5Móz 4,2; Jer 31,15-17; Lk 2,25-35). A világi 
emberek kellemes karácsonyt kívántak egymásnak, mi, 
templomos emberek, áldott karácsonyt. Egy karácsonyi 
ünnepkör a lelkészek számára sok szolgálatot, nekünk 
híveknek sok igehallgatási alkalmat jelentettek. Mi ma
radt meg belőlük — bennünk? Tanítvánnyá a befogadott 
ige által leszünk. így ismerjük meg az Ige igazságát. S ez 
az igazság tesz szabaddá. Szabaddá a bűntől, sátáni 
praktikától. így lesz karácsony ajándéka életet formáló 
erővé, mely nem vész el az ünnepi napok fogytával.

Szabó István

KRISZTUSBAN ÖRVENDEZŐ $
Fii 2,16-18

A világ számos helyén találha
tunk virágórát. A virágóra két tulaj
donságával örvendezteti meg a já
rókelőt: pontos idejével és a virá
gok szépségével. A kertészek, ami
kor elültetik a virágokat, figyelmet 
fordítanak arra, hogy az óramutató 
mindig arra az órára mutasson, 
ahol a virágok a legszebb díszükben 
tündökölnek. Különös varázs: az 
idő pontossága és a virágok szépsé
ge. Egy ilyen virágóra alatt olvasha
tó ez a mondat: Csak az öröm óráit 
számolom. Aki arra jár és látja a vi
rágokat, biztosan igazat ad a mon
datnak. Csak az öröm óráit számol
ják, mert az idő múlása és a virágok 
virulása ezt mutatja.

Ádvent 4. vasárnapján szabad 
feltenni a kérdést: tudtunk-e örül
ni ebben az esztendőben? Tbd- 
tunk-e örülni hazánk, egyházunk, 
életünk örömeinek?

Hazánk történelmére gondolva, 
tudtunk-e örülni annak, hogy egy 
olyan népnek a fiai vagyunk, akik a 
történelemben 1100 esztendőt 
mondhatnak magukénak. Gondol- 
tunk-e felelősségteljes szeretettel 
hazánk sorsára?

Ebben az évben örülhettünk an
nak is, hogy 1000 éves a magyar is
kola, mely keresztyén alapon 
nyugszik. Gondoltak-e örömmel 
erre az évfordulóra mindazok, 
akik egykor evangélikus felekezeti 
iskolába járhattak? Gondolnak-e 
mai egyházi iskolába járók arra, 
hogy Isten különös kegyelme, 
hogy olyan időket élhetünk, ami
kor újra iskoláink lehetnek? Mind
ezek lehetőségek az örömre!

Ebben az évben emlékezhet-

„ Boldog örömnap derült ránk, 
Vigadjon szivünk, zengjen szánk, A z 
egész világ vigadjon, Istenünknek 
hálát adjon!”

A történelemben nagyot lépve, 
ott vagyunk Filippiben, ahol gyüle
kezeti közösségben Pál apostol le
velét olvassák. Annak a Pál apos
tolnak a levelét, aki maga előtt lát
ja életének végességét, de maga 
előtt látja Isten véghetetlen hatal
mát is. Pál apostol a nehéz, hitet- 
próbáló időben sem változottt 
meg. Mintha ezt üzenné e két 
mondat: Minél közelebb életem vé
ge, annál közelebb az Isten! És Is
ten közelsége Pál apostol számára 
az örömöt jelenti.

Egy virágóra alá ezt írták: Csak 
az öröm óráit számolom. Adja Is
ten, hogy az ünnepek idejét, éle
tünk idejét ezzel a Krisztusban 
örvendező szívvel tudjuk számol
ni!

B éres László

IM Á DKOZZUNK!
Jézu s K risz tus! K öszönjük Neked, 

hogy örvendezésre b iz ta tsz  bennünket! 
A dd, hogy ez az  öröm  ne c sa k  belü l le
gyen lá th a tó , hanem  a rcu n k o n  és sze
m ünkön  is! H a á ld o zato t vársz  tő lünk , 
a z t irá n ta d  való há lával te ljes ítsü k  és 
öröm m el tegyük. T üdjunk  m indazok
kal ö rü ln i, a k ik  sze re tnék  m egosztani 
ö röm üket velünk! Add, hogy a  K a rá 
csony m in d an n y iu n k  szám ára  ö röm te
li legyen! Ám en.

ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN a  l itu r
g ikus szín: lila . A déle lő tti isten tisz te 
le t o ltá ri igéje: L k  1,67-79; az  igehirde
tés alapigéje: F ii 2,16-18.

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten , 1996. d ecem b er 22.

L, Bécsi kapu tér de. 9. (ú rv | Balicza Iván- 
de. 10. (német) Dietrich Tíggemann; de. n ’ 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 4. (gyermek és 
családi Kar.) Balicza Iván; du. 6. (liturgikus) 
Hafenscher Károly; DL, Modori u. 6. de. fél \q 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., ördögi 
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásme
gyer, ü l., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thumay Bé
la; Csillaghegy, HL, Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Thumay Béla; Óbuda, in., Dévai Bíró M. tér 
de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; du. 6. dr. Harmati Béla; VÉL, Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
(gyermek és ifj. Kar.); Vm., Üllői út 24. de. fél 
11. Kertész Géza; VUL, Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VHI., Karácsony
5. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VUL, Vqjda P. 
u. 33. de. fél 10. Fabiny Tkmás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tkmás; X., Ke
repesi út 69. de. 8. Tkmásy Tkmásné; Kelenföld, 
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 4. 
(gyermekek karácsonya) Ferenczy Erzsébet; du.
6. (ifjúsági) Szeverényi János; XI., Németvölgyi 
út 138. de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, 
Xn., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai 
Miklós; Budahegyvidék, XU., Ihres ay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Tkkács József; de. 11. (úrv.) Tkkács 
József; du. fél 7. Kőszeghy Tkmás; XIII., Kassák 
L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XUL, Fran- 
gepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lő
csei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Tkmásné; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; 
Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael Jó-; 
zsef; Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemp-; 
lom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blat- 
niczky János; Mátyásföld, XVL, Prodám u. 24. 
de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVH., Tes- 
sedik tér de. 9. Péter Attila; Rákoscsaba, XVH., 
Péceli út 146. de. 9. Kósa László; Rákoskereszt
úr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Péter Attila; 
Rákosliget, XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Kósa 
László; Péstszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVDL, 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 
8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér
I. de. 10. Széli Bulcsú; du. 4. gyermekkarácsony; 
Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bul
csú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győ
ri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél
II . Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. ima
ház) de. 9. Endreffy Géza.

decem ber 22. v a sá rn ap : „Jézus a 
Fény”  -  G ém es Is tv án  á h íta ta  

Levelezési cím : 2142 N agytarcsa , Pf. 
19.

Jöjj, népek m egváltója, vezess 
m inket kézenfogva!

Már a sokadik kört tette meg a 
bérelt autóbusz ugyanazon az út
vonalon. Bosszantó volt, hogy bár 
a forgalomirányító táblák jelzésé
hez igazodtunk, nem találtuk, meg 
az úticélunkhoz vezető utat. Útba
igazítást kellett kémünk, hogy ki
jussunk a sehova nem vezető kör
forgásból.

Ismeretlen helyen előfordulhat 
velünk is, hogy annak az utcának a 
környékén járunk, amelyiket ke
ressük, de a térkép jelzése félreve
zető. Ilyenkor a szófián, időrabló 
keresgélés helyett hasznosabb, ha 
útbaigazító tanácsot kérünk.

Kirándulócsoportok gyakran 
igényelnek idegenvezetőt, hogy út
juk során ne hétköznapi érdekes
ségek vonják el a figyelmüket, ha
nem megtalálják a lényeget, a tör

ténelmi vagy kulturális nevezetes
ségeket.

Életünk többé-kevésbé ismert, 
felfedezett területein azonban ma
gunk akarunk eligazodni. A  legna
gyobb függetlenségre törekszünk. 
Segítséget csak akkor fogadunk el, 
ha belátjuk, hogy magunkban vég
képp nem boldogulunk. Kénysze
rűségből elfogadjuk, hogy az adott 
helyzetben valaki nálunk jobban 
eligazodik.

Ez a nehéz a hívő életben. A 
bennünk munkáló egészséges ön
állósulási vágy ellenére rá kell bíz
ni magunkat megváltó Urunkra, 
hogy vezessen bennünket. Mi csak 
vándorok vagyunk itt a földön, eb
ből adódóan sokszor tájékozatla
nok, tanácstalanok.

Azért, hogy bele ne vesszünk

életünk útvesztőibe, nyugodtan el
fogadhatjuk, Jézust idegenveze
tőinknek. 0  végigjárt előttünk 
mindent, amiben nekünk részünk 
lehet, ami felőrölheti az erőnket és 
az Isten iránti bizalmunkat. Jézus 
győztesen került ki minden kísértő 
megpróbáltatásból, bátran rábíz
hatjuk magunkat.

Égy utat kell mindnyájunknak 
megtalálni, azt, amelyik istenhez 
vezet. De mi nem ismeijük ezt az 
utat. Csak Jézus tudja megmutatni 
nekünk. Csak Jézussal járva, is
meijük meg ennek az útnak a 
szépséges titkait.

'Aki megfogja kezünket, akivel 
kéz a kézben járunk, azzal a lel
künk bensőséges szövetségben van. 
Jó az egymásra utaltság biztonságá
ban élni. Sőt, csak ebben jó!

Engedjük, hadd fogjon kézen 
bennünket Jézus Urunk, mert ma
gunktól sosem találjuk meg az Élet 
útját.

B álin tné  V arsányi V ilma

A FELFOGHATATLAN MEGSZÍVLELHETŐ!
lTim 3,16

Valóban titokról van szó az ün
nepi igehirdetés alapigéjében, s 
ezt nem leplezni kell, hanem vilá
gossá tenni. Modern kísértésünk, 
gőgös szellemi képletünk, hogy 
mindent érteni és megérteni aka
runk, s elbizakodottságunkban 
könnyen odáig megyünk, hogy 
amit még sem vagyunk képesek 
felfogni, arra nyegle könnyelmű
séggel rámondjuk, hogy nincs is.

„ Valóban nagy titok” -  érett szel
lemi alázattal már megközelítjük 
azt a felfedezést, hogy nagyon sok 
mindent nem értünk ebben a lát
ható világban sem. Egyszer állító- 
lag egy orosz fizikus mondta azt, 
hogy ennek a látható világnak is 
csak ca. 10%-át érzékeljük, de 
még annak is csak alig 1%-át ért
jük. Hát mennyivel inkább nehéz 
helyzetben vagyunk, amikor a té
ma nem egyszerűen a látható, ér
zékelhető evilág, hanem az, hogy a 
láthatatlan, felfoghatatlan valóság, 
Isten belépett ebbe a látható világ
ba. Persze, hogy nem értjük. Ám 
sok mindent úgy használunk eb
ben a világban, hogy nem értjük, 
de használjuk, élünk vele és gya
korta általa. Hát értjük pl. a gyógy
szer előállítását, kémiai összetéte
lét, hatásmechanizmusát? A szak
emberen kívül egyikőnk sem, még
is bizalommal fogadjuk, hogy él
jünk vele.

„Valóban nagy titok” -  semmi
képpen sem megérteni és felfogni 
kell. Valóban nagy és felfoghatat
lan titok, hogy a láthatatlan világ
ból a személyes (felfoghatatlan) 
Isten inkamálódott, testet öltött és

Jézus Krisztusban bemutatkozott, 
azaz láthatóvá, hallhatóvá, befo
gadhatóvá, megragadhatóvá tette 
magát. Már azt sem értjük, miért 
volt jó a mindenség Urának porig, 
sárig, halálig aláznia magát a fé
reg-emberért, aki nem hittel és há
lával fogadja, hanem finnyáskodó 
tagadással, nagyképű kételkedés
sel.

Nem lehet megérteni! Nem is 
szabad törpe embernek a törpe 
agyával kísérleteznie a megértés
sel, hanem azt kell felfedeznie: 
öröm és békesség sosem a dolgok 
megértése után következett be, 
lelki egyensúly és harmónia sosem 
az ésszel felfogott képletek nyo
mán áradt szét az ember szívében, 
hanem kizárólag akkor, amikor ti
tokzatos érintést kapott a szíve egy 
titokzatos Lélektől, aki halkan és 
szelíden szólt nagy titkokról. Nem 
megérteni kell, hanem megszívlel
ni és élni vele és általa. Mert mi is 
történt?

1. Isten megtartani akaró, men
tő szeretete megtestesült, kitette 
magát a véges anyagvilág minden 
veszedelmének (bűnnek, szenve
désnek, halálnak). Nem értjük mi
ért, de bennünk így élhet az a re
ménység, hogy együttérző Urunk 
van. Aki megjelent testben, Lélek
ben is igaznak bizonyult, ami nem 
kevesebbet jelent, mint hogy Isten 
igazolta Jézus Krisztust. Amit 
mondott és tett: színtiszta igazság. 
S különlegessége abban áll, hogy 
élhetünk benne, vele és általa.

2. A  megjelenés totális és uni
verzális, az angyalok pozitív és ne

gatív táborát is értenünk kell alat
ta, és ez a megjelenés nemcsak a 
földre koncentrál. A menny világa 
számára is, a világ alatti világ (in- 
femó =  pokol) számára is megje
lenésről van szó. Nem egy aprócs
ka ország jelentéktelen vidékén 
történt valami apróság, hanem in
nen kezdve másképpen kell szá
molni az egész kozmosz, az embe
riség történetét. Ez a grandiózus 
megjelenés azonban a pogányok- 
nak (azaz a nem zsidó népek szá
mára is) hatást kifejtő ténnyé lesz. 
Itt a népek között kellettek és kel
lenek, akik hirdetik ezt az egyszer
re univerzális, totális, grandiózus 
eseményt, amit ez a felséges Úr 
mégis a szívünk méretére szabott.

3. Minden felfoghatatlansága el
lenére is hittek benne a világban 
(pünkösdi csoda), és most ugyanő

ISTENTISZTELETI REND
B u d apesten , 1996. d ecem b er 25.

L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tíggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. (kará
csonyi oratórium) Hafenscher Károly; II., 
Modori u. 6. de. fél 10. (úrv.) Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok n. 9. 
de. fél 11. (úrv.) Rihay Szabolcs; Békásme
gyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thumay 
Béla; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 
10. Donáth László; Óbuda, ÜL, Dévai Bíró 
M. tér de. 10. (úrv.) Bálint László; Újpest, 
IV., Lebstück M. a. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. 
Pintér Károly, VII., Városligeti fasor 17. de.
9. (úrv.) Nagy Zoltán; de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Muntag Andorné; VIII., ÜUöi 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákó
czi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VDL, Vgjda 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. (úrv.) Thmásy Tamás; Kelenföld, 
XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Er
zsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 
6. Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 
138. de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, 
Xn., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher 
Károly; Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u.

tünk Lutherre is, aki világi és egy
házi hatalommal szembeszállt, 
azért, hogy Isten igéjének ügyét di
adalra vigye. Luther tudott örülni, 
erről győznek meg bennünket ige
hirdetései és énekei.

Karácsonyi énekében Luther .er
ről a Krisztusban örvendő életről 
így ír:

EVANGÉLIKUS IST E N T ISZ T E L E 
T E T  közvetít a  M agyar R ád ió  a  K os
su th  adó  hu llám h o sszán  decem ber 22- 
én, ádven t 4. v a sá rn a p ján  de. 10.05 
ó ra k o r a  fóti evangélikus tem plom ból. 
Igét h ird e t dr. C se rh á tin é  Szabó Iza 
bella  lelkész.

E vangélikus rádióm isszió : 17.00-tól 
49 m -es röv idhullám , 6235 kHz: 
december 21. szombat: „Lélektől lélekig”

KARÁCSONY Ü N N E PE N  a  litu rg i
kus szín: fehér. A déle lő tti is ten tisz te 
let o ltá ri igéje: M t l,2 0 /b -2 3 ; az  ig eh ir
de tés alapigéje: lT im  3,16.

EVANGÉLIKUS IST E N T ISZ T E L E 
T E T  közvetít a  M ag y ar Televízió a 
TV 1 c sa to rn á já n  d ecem ber 25-én, k a 
rácsony  ü n n ep én  a  B u d ap est-faso ri 
tem plom ból. Ig é t h ird e t: S z irm ai Zol
tá n  esperes.

HAZAI ESEMENYEK
KARÁCSONYI

ORG ONA M UZSIK A

decem ber 29-én, v a sá rn a p  
18 ó rak o r

a  D eák téri tem plom ban

Zászkaliczky Tam ás 
orgonái.

a mennyben van, de nem hagy ma
gunkra, még ha olykor az is az ér
zésünk. A  mennyből sugárzik a 
menteni akaró szeretet.

Mindezt megérteni nem lehet, 
de megszívlelni és élni vele, benne 
és általa -  lehet! Sőt az igazi böl
csesség itt kezdődik: nem megy a 
fejembe, de betölti a szívemet, s 
ennek köszönhetően egyszer csak 
az értelem is felismeri, hogy az 
igazság mégis csak ez. Ámen!

R ib á r  Já n o s

IM ÁDKO ZZUN K!

Kedves U ru n k  Jézus! Te, ak i részese 
vo ltá l és vagy a  karácsonyi c sodának , 
k é rü n k  szü lessen  m eg b en n ü n k  is a  
B eléd kapaszkodó , ren d íth e te tlen  h it, 
hogy M egváltónk, Ü dvözítőnk vagy. 
K öszönjük, hogy m eghallgatod im ád 
ság a in k a t! Amen!

11. de. 9. (úrv.) Tkkács József; de. 11. (úrv.) 
Tkkács József; du. fél 7. Kőszeghy Tkmás; 
XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Tamásy Tkmás; XIV., Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. (úrv.) Tkmásy Tkmás; Pestújhely, 
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Rafael Jó
zsef; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kis- 
templom) de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rá
kosszentmihály, XVL, Hősök tere 11. 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 tér de. 9. (úrv.) Kósa Lász
ló; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. 
(úrv.) Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVDL, 
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de. 11. 
(úrv.) Péter Attila; Pestszentlőrinc, 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. (úrv.) Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hun
gária út 37. de. 8. (úrv.) Széli Bulcsú; Pest
erzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri Já
nos Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél
11. (úrv.) Lehoczky Endre; Budafok, XXH., 
Játék uj 16. de. 11. (úrv.) Solymár Gábor; 
Budaörs (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza; 
Törökbálint (ref. templom) du. 3. Endreffy 
Géza.

D ecem ber 22-én, v a sá rn a p  18 
ó ra k o r a  D eák  té r i tem plom ban  
J. S. B ach: K arácsony i k a n tá tá k  
Jau ch ze t, froh locket BWV 248/1 

C hristen , ä tzet d iesen 1hg BWV 63 
G lo ria  in  excelsis Deo BWV 191 

K özrem űködnek:
Z ád o ri M á ria  — szo p rán  

T akács T am ara  -  a lt  
M aro sv ári P é te r  -  ten o r 

Berczeliy Is tv án  -  basszus 
TVajtler G áb o r -  o rgona  

L u th e rá n ia  én ek k a r 
M agyar sz im fonikus zen ek ar 

Vezényel: K am p Salam on  
Igét h ird e t: D. Dr. H a rm a ti Béla 

püspök . A belépés d íjta la n .

A p ró h ird eté s

KONKOLY MÜVEK
Toronyóra és harangjáték, harangvillamosftás, 
elektronikus vezérlőóra készítése. S éves teljes 

körű GARANCIA.
1102 Budapest, Állomás u. 14.
Tel.: 260-7065; 06-30492-915

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda;
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

TORONYÓRÁK

T0REL

KORSZERŰEN
VILÁGSZÍNVONALON

„TOREL ” ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő 

órásmester

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
Telefon./Fax: 22/348-880, (22) 312-235

Evangélikus családok, olvasóink!
Ha lakóhelyén, városában, községében 
templomon vagy köztéri épületen nem 
működik a TORONYÓRA, 
kezdeményezze felújítását, vagy 
az új felszerelését ezzel hozzájárul 
a templom, a város ,a falukép 
szebbé tételéhez.

Hívjon bennünket! 
Ingyenes tájékoztatót küldünk 

Tel.: 22/348-880 
TeL/Fax: 22/312-235

BÉCSI KAPU TÉRI 
EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Jo h a n n  S eb astian  BACH 
K arácso n y i O ra tó riu m a  
is ten tisz te le ti k e retben

az eredeti előadási rend szerint
1996. december 25. 

(Karácsony I.) 18 óra 
Jauchzet, frohlocket, auf preiset 

die Tage
december 26. (Karácsony II.) 

18 óra
Und es waren Hirten in dersel

ben Gegend
december 27. (Karácsony III.) 

18 óra
Herrscher des Himmels, erhöre 

das Lallen
1997. január 1. (Újév) 18 óra 
Fallt mit Danken, falit mit 

Loben
január 5. vasárnap 18 óra 

Ehre sei dir, Gott, gesungen
január 6. vízkereszt ünnepe 

(hétfő) 18 óra
Herr, wenn die stolzen Feinde 

schnauben
A zenei együtteseket és 

szólistákat
Klembala Géza vezényli 

Igét hirdet:
Hafenscher Károly (ifj.)
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KARÁCSONY UTÁNI 
VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP
ARA: 35 FT

Nagyon bizonytalan annak állapota, aki 
nem bízza Istenre minden gondját.

K e m p i s  T a m á s

A TARTALOMBÓL ~

REMPORT ELEK EMLÉKEZETE

ISTEN AJÁNDÉKA: A REMÉNYSÉG -  
GYÜLEKEZETI HÁZSZENTELÉS 

URAIÚJFALUN

KERESD, AMÍG MEGTALÁLHATOD

ÚJ TEMPLOM ÉPÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN
Alapkőletétel Pásztón

Nógrád megyei fejlődő telepü
lés, fiatal város a M átra tövében, 
Pásztó. Egyházi szempontból Bá- 
tonyterenyével összevontan alkot 
gyülekezetét. A város azonban fej
lődik. Lakossága különösén a me
gye területéről verbuválódik, ez 
pedig azt jelenti, hogy a beköltö
zők nagyobbrészt evangélikus csa
ládok. Mindenképpen azok közé a 
gyülekezetek közé számítható, 
melyekben az urbanizáció követ
keztében az evangélikus egyház 
erősödhet -  reménységünk szerint.

Ezt a reménységet erősítette az 
a meghívás, mely november 23-ára 
szólt, hogy a „Cserhát lakótelepi 
ABC-áruház mellett építendő 
evangélikus templom ünnepélyes 
alapkőletételén” vegyünk részt.

Örömmel mentünk el. Ha egy, 
ma még kisebb gyülekezet temp
lomépítésbe kezd, ha ott vannak 
többen, akiknek víziójába ez a terv 
és annak megvalósítása belefér -  
az mindenképpen okot ad a re
ménységre! Márpedig vannak! A 
régi helyi lakosok, a nógrádi fal
vakból betelepültek között sok lel
kes értelmiségi személy is akadt, 
akik élére álltak ennek az ügynek 
és vállalták, hogy áldozatok árán is 
megépítik a templomot. Kérik eh
hez a közösség, az országos egyház 
segítségét is természetesen, de ed
dig félmilliós alapítványukkal már 
tanújelét adták annak, hogy nem
csak álom a tervezésük, de annak 
megvalósításában lendületesen ki 
akarják venni részüket. Ez a lelke-

sedés és lendület meglátszott az 
alapkőletételi ünnepségen is. 
Mindössze 150 lelket számlál ma 
még a gyülekezet, de istentisztele
ti részvételük alkalomról alkalom
ra 20-30%-os. Már addig is végez
tek társadalmi munkát az önkor
mányzattól térítésmentesen ka
pott telek bekerítésével, egyenge- 
tésével. Szívesen jöttek segíteni a 
helybeli reformátusok és katoliku
sok is.

Csépe László felügyelő mondot
ta el az alapkőletétel után, hogy az 
akaratot, és lendületet korábban 
itt szolgált két lelkészüktől kapták, 
Sztojanovics András és Aklan Béla 
lelkészek szolgálata idején már el
kezdték a lépéseket az önkor
mányzat felé is. Dobrovszky István 
polgármester örömének adott ki
fejezést, hogy megindulhat a 
templomépítés és további segítsé
get is ígért. Mindketten további 
összefogásra buzdították a gyüle
kezetét. A leendő templomra terv- 
pályázatot hirdettek és ezen Cso
rnai Zsófia építészmérnök terve 
nyert és kapott lehetőséget a rész
letes kidolgozásra. Az istentiszte
letet követő beszélgetésen ismer
tette tervét, melyet itt is bemuta
tunk rajzban, és hozzátette, hogy 
pazarolni nem szabad, de „ne az 
olcsócság legyen a fő, hanem a 
szép és a jó!”

Ha visszatekintek a mögöttem 
levő 365 napra, köszönöm, hogy 
elmondhatom: nem csalódtam hű
ségedben. Ajándékba adtad, hogy 
bízzam benned, és nem engedted 
elveszítenem ezt az ajándékot. Pe
dig én sokszor hajlamos voltam 
rá. Köszönöm, hogy te nálam is 
jobban őrizted, így maradhatott 
az enyém jóban és rosszban, az el
múlt év mintlen eseménye, fajdal
ma és öröme után is.

Köszönjük, hogy bízhatunk 
benne, veled sohasem veszítjük el 
a kapcsolatot. Párbeszédben ma
radsz velünk. S ez mindig így ma
rad. Jó ezt tudni, jó  ebben bízni. 
Köszönjük, hogy így van.

lé  vagy a cél, Urunk. A miénk és 
mindenkié, aki úton van. Útköz-

Az alapkőletétel ünnepi isten
tisztelete a szabadban felállított 
kereszt tövében, alkalmi oltár előtt 
D. Szebik Imre püspök szolgálatá
val zajlott, melynek liturgiájában 
Kalácska Béla esperes és a gyüle
kezetben jelenleg szolgáló segéd
lelkész, Klenóczkyné Sulyok Anna 
segédkezett.

A püspök igehirdetésében -  me
lyet ÍJn 4,9 alapján tartott -  törté
nelmi pillanatnak nevezte ezt az 
eseményt. A millecentenárium 
évében megpecsételjük szándé
kunkat, hogy ebben a városban is 
legyen háza Istennek evangélikus 
gyülekezetünk számára és legyen 
az nyitva mindenki előtt.

Ezt a templomot Jézusért épít
jük, akiből árad a bocsánat, a bé
kesség, a melegség és minden ál
dás. Jézus nem egyszerűen modell 
a számunkra, 0  az élet Ura! Ő ad
ja nekünk emberségünkhöz is az 
erőt. Ez a Jézus közösséget gyűj
tött magához és itt is ez történik 
majd. Lelki értékek gyűjtéséről 
van szó, keresztje alatt gyűlünk 
össze, közösséget építünk mi is ve
le. A lelki értékek mellett szellemi 
kincseket, kulturális értékeket is 
tovább adunk, mert sok évszáza
dos keresztyén kultúránk ápolásá
ra is alkalmas lesz ez a hely. Jézus
ban teljes életünk van!

A gyülekezetben lelkes fiatalok 
is együtt voltak, énekeltek és jelen
létük bizalmat és reménységet je
lentéit a templom jövőjére nézve.

Az alapkőletételi ünnepségen 
részt vett az éppen hazánkban tar
tózkodó Karl-Heinz Ulrich, a bajor 
diakónia osztályvezetője, aki a gyü
lekezet lelkesedését látva, kívánta, 
hogy Isten segítségével minél előbb 
együtt énekelhessen, imádkozhas
son és igét hallgathasson a gyüle
kezet a felépített templomban.

Tóth-SzöllSs Mihály

ben pedig te vagy az árnyék és a 
nap, hegycsúcs és jelzés az út men
tén. A támasz is te vagy és a véde
lem is.

Biztatás vagy. Hogy menjünk -  
lépésről lépésre, bátran, teljes bi
zalommal, mert van, aki vigyáz 
ránk.

Vigasz vagy. A legvégső. Aki az 
út végéről sem tűnik el. Az vagy, 
aki akkor is a miénk, ha minden
kit elveszítünk.

Arra kérünk ma este, maradj 
hallótávolságon belül. Maradj el
érhető számunkra mindig. így 
tudunk elindulni. Valamit befe
jezni és valamit elkezdeni. Mind
kettőt a té nevedben szeretnénk 
megtenni, Urunk. Segíts nekünk. 
Ámen.

A
Im á d sá g  Ó év e s té re

SZAMADAS 1996-ROL
Ülést tartott az Országos Presbitérium

A  kerületek beszámolói után egyházunk legfelső kormányzó testületé tar
totta meg beszámolóját, számot adó munkaülését december 6-án. A z egész 
napos ülésen délelőtt az országos felügyelői, a püspök-elnöki jelentést, a gaz
dasági ügyekről számot adó jelentést hallgatták meg valamint a visszaigé
nyelt ingatlanokról kaptak tájékoztatást a presbiterek

Olvasóink számára, informálás céljából a jelentések legfontosabb részeit 
adjuk közre mai számunkban.

DR. FRENKL RÓBERT 
ORSZÁGOS FELÜGYELŐ 

JELENTÉSE

néhány egyházi és társadalmi je
lenséget elemzett és összegezett.

„Jelentésemben kisebb részben 
szándékoztam foglalkozni belső egy
házi ügyekkel, de részben a Zsinat 
befejeztének közeledte, részben, 
előbbivel is összefüggésben, egyhá
zunk missziói helyzete igényli az 
ezen ügyekkel foglalkozást. A  Zsina
ton a strukturális kérdések -  m int is
meretes -  nagyobb teret kaptak 
nagy indulatokat, viharokat kavar
tak sajnálatos lemondásokat vál
tottak ki. A z eddigiek érthetővé, ha 
nem is örvendetessé teszik ezt a hely
zetet. Bármennyire nem elsődlege
sek a strukturális kérdések lehetett 
élni az elmúlt évtizedek egyházi szer
vezetében is, a dolgok végül nem a 
szervezeteken, hanem az embereken 
múlnak, elméletileg sem vitatható, 
hogy a teljesen megváltozott egyházi 
helyzet, az új lehetőségek a. struktú
ra megváltoztatását, megújítását is 
igénylik Enélkül kevés a remény a 
munkastílus megújítására, a műkö
dés hatékonyságának a növelésére. 
A  változatlan struktúra, a hozzá al
kalmazkodó beidegződésekkel ál
landóan ütközik az új elképzelések
kel, melyek feszítik a korábbi gya
korlatot. Püspöktől a teológusig, az 
aktív nem lelkész elemmel együtt 
mindenki alkalmazkodik a helyzet
hez, igyekszik segíteni az életet. Egy
szerűbb lenne egy jobb szervezet, 
megosztott hatáskörökkel, illetve 
ezek szintezésével, felelős, szakmai
lag felkészült munkaági vezetőkkel, 
áttekinthető viszonyokkal. Ma azért 
is nehezen kapunk önálló tevékeny
ségre alkalmas szakember munka
társakat, mert a sajátos informális 
mechanizmusokhoz kívülről jött 
ember nehezen tud alkalmazkodni. 
A  gyülekezetektől az országos egyhá
zig hasonló a kép, jelezve, hogy álta
lános gondról van szó.

Ezért is bizonytalan az egyház 
meghatározó tevékenysége, a misz- 
szió. Nem igazán tudjuk kire, kikre 
irányuljon az evangélizáció, a misz- 
szió. Kicsit rosszaljuk, amikor szinte 
csak ismert arcokat látunk az egyhá
zi evangélizációs alkalmakon, akár 
az országos evangélizáción. Nem ál
lítom, hogy ez kívánatos helyzet, 
magam is örülnék, ha a magyar tár
sadalomban igazi éhség mutatkozna 
az ige iránt és ez egyházunkban is ki
fejeződne. De úgy vélem, természe
tes, hogy elsősorban azok -  gyerme
keik, hozzátartozóik, barátaik -  je
lennek meg az egyházi alkalmakon, 
akik az elmúlt évtizedekben is kitar
tottak, illetve, akik szívükben őrizték 
a hovatartozást, de féltek ezt -  ok
kal, ok nélkül -  kimutatni.

Minket is váratlanul ért a rendszer- 
változás. Nem ismertük eléggé fel, 
hogy egyidejűleg szorulnak lelki gon
dozásra és evangélizációra a hűsége
sek Egyszerűen azért, mert a szocia
lizmus évtizedeiben az egyház válla
lása már adott egy bizonyos tartást, 
szinte lelki tartalmat, ennek értéke 
azonban, ami a politikai helytállást 
illeti, a kilencvenes években termé
szetesen megszűnt. Kedvezőtlenül ha
tottak az egyházakon belüli villongá
sok is, melyek máig sem szűntek meg. 
Nem az álbékesség volt az igény, ha
nem az emberi dolgok kibeszélése és 
lehetséges lezárása, mint ismeretes, 
ez társadalomban és egyházban sem 
sikerült. A z emberek azonban -  ke

vés kivétellel -  ismét az igét, a bűnbá
natra hívó szót, Isten szeretetének a 
hirdetését várják az egyháztól Telje
sen természetes, hogy az úgynevezett 
belmisszió ma még inkább bent kell 
legyen az egyházban, hogy a megfá
radtak, illetve az aktivitástól -  hiszen 
ez tilos volt -  elszokottak ismét cse
lekvővé váljanak Sokkal több belső 
egyházi alkalomra, élénkebb gyüleke
zeti és gyülekezetközi életre lenne 
szükség ahhoz, hogy a belső megerő
södéssel együtt eljussunk az egyházon 
kívül élőkhöz is. Iskoláink intézmé
nyeink természetes utakat nyitnak 
meg ha lesz elég erőnk ahhoz, hogy 
élni tudjunk ezekkel És olyan szerve
zetre van szükség amely nem zárt, 
befelé forduló, hanem nyitott, dina
mikus és ezt a megújuló munkastí
lust szolgálja.

Lehet, hogy a Zsinatnak most 
már valóban nem lesz ideje, ereje je
lentős változtatásokra, de a zsinati 
szellemben meg kell kísérelni élni 
mindazokkal a lehetőségekkel ame
lyeket a demokratikus ország a jog
állami keretek nyújtanak az egyház 
számára. Annál inkább, mert még 
jó  néhány év szükséges a lelkészhi
ány érdemi mennyiségi enyhülésé
hez, a minőségi regeneráció évtize
deket igényel a nem lelkészek újra 
munkába állítása nem egyszerűen 
kényszer, hanem a normális egyházi 
élet helyreállásának legjobb eszköze 
és mutatója.

Sokszor elmondtuk, leírtuk, érde
kes módon még mindig egyre idősze
rűbbé, hangsúlyosabbá válik, hogy a 
lelkiismereti és vallásszabadság 
(1990. IV  törvény) nem jelenti az 
egyház, az egyháztagok izolációját, 
nem vált magánüggyé a vallás, mint 
egyesek vélik, hanem felszabadította 
az egyház energiák növelte felelős
ségét a társadalom iránt, amelyben 
él és szolgál

Érzékeny kérdés ez, nem egysze
rűen a misszióról van szó, a hirdetett 
igéről hanem az egyház, a hívek je 
lenlétéről teljes életéről a társada
lomban. Igen mélyek a társadalmi 
beidegződések, szokások, divatok 
Kevéssé érvényesül a hit ereje. Más
képp nehéz magyarázatot találni ar
ra, hogy a magukat egyházhoz tarto
zónak vallók körében nem különbö
zik jelentősen a különböző szenve
délybetegségek -  dohányzás, alko
hol. .. -  devianciák aránya a társa
dalomban jellemző értékektől Nem 
arról van szó, hogy a népesség egy
házhoz kötődő kétharmada, négy
ötöde, vagy az aktív egyháztagnak 
becsült tizenöt-húsz százalék nem 
őszinte. Egyszerűen megfáradt, el
szokott az aktív egyházi élettől Hó
dít az „egyházon kívüli” vallásosság 
is, amit elutasítani nem szeretnék de 
erejében, jelentőségében nem hiszek

Úgy vélem, missziói feladataink 
mellett, azokkal együtt növelnünk 
kell az egyház társadalmi jelenlétét, 
mindenütt a helyi társadalmakban 
és országos szinten is. Erőteljeseb
ben és sajátosabban kell hallatnunk 
hangunkat az értékválságban, mely 
nem egyszerűen erkölcsi kérdés -  
bármennyire is az emberi tisztesség 
megkopása az értékválság centruma 
—, hanem érinti á testi-lelki egészség 
értéktől a humán értékekig -  szere
tet, szerelem, barátság... -  az érté
kek teljes skáláját, újra és újra ref
lektorfénybe állítva a bioetika prob
lémáit, az emberi élet védelmét a szó 
teljes, biopszichoszociális értelmé
ben. A  tiszta beszéd is érték itt most 
inkább a példa, a teendők kedvéért

említve, nem maradhatunk közöm
bösek amikor a médiát, a kultúrát 
is fertőzi -  öncélúan, hiszen főként 
ettől válik értékrombolóvá -  a trá
gárság az obszcenitás.

Tanuljuk az önálló egyházi életet, 
ami az egyház belső életét illeti, va
lamint egyház és állam, egyház és 
társadalom szövevényes kapcsolat- 
rendszerét.

Önállóságunkat állami reláció
ban kétségkívül megnehezíti anyagi 
függőségünk Több támadás is érte 
az egyházakat, hogy rá kívánják ma
gukat erőltetni a társadalomra, an
nak hangoztatása, hogy társadalmi 
célokat szolgálnak saját érdeküket, 
anyagi megerősödésüket célozza, 
nem valódi igényt elégítenek ki. Ezt 
igaztalan állításnak tartom. Ellene 
mond ennek egyrészt iskoláink nép
szerűsége, másrészt a rendkívüli -  
sajnos ki nem elégíthető -  igény az 
egyház szeretetszolgálata iránt. A  
növekvő szegénység igazi lecke a 
gyülekezetek számára. Valódi diakó
nia nélkül nem lehetünk hitelesek

Visszatérve az anyagiakhoz. Poli
tikailag nyugodtan erősíthetjük azt a 
szempontot, hogy a vagyonától meg
fosztott egyházat megilleti a kárpót
lás. Más kérdés, hogy m i ezt társa
dalmi célokra fordítjuk de ettől elte
kintve erkölcsileg-politikailag is jo 
gos a kártérítés.

Örömmel regisztrálhatjuk hogy 
az egyházi támogatás 1997 ben el
mozdul a négy éve változatlan pont
ról és ha a „fejlesztés” természetesen 
el is marad az ezen idő alatti inflá
ció mértékétől, de legalább megtör
tént az elmozdulás. Még inkább ör
vendetes, hogy beépül a rendszerbe 
egyfajta automatizmus, így kevésbé 
lesz az egyház függő helyzetben az 
évenkénti költségvetéstől.

Ugyanakkor sok tanulságot hozó, 
nem várt vihart kavart az adótör
vényben nyújtott lehetőség arra, 
hogy az állampolgárok maguk ren
delkezzenek személyi jövedelemadó
ju k  egy százalékáról.

Eredetileg a javaslat szabadde
mokrata és szocialista kidolgozói az 
egyházfinanszírozás megújítására 
gondoltak ily módon. Hosszú vitát 
követően elfogadták az egyházi 
szakemberek elutasító érveit és az el
képzelést már nem egyházfinan
szírozási, hanem csak mint adótör
vény elemet tartották fenn. Ez any- 
nyit jelent, hogy egyházi intézmények 
is a kedvezményezetti körbe kerül
hetnek a finanszírozást illetően ez 
egyszerűen többletet ad  Innentől 
kezdve m i nem utasítottuk el ezt a 
törvényjavaslatot mégis, főként a 
legnagyobb egyház vezetőinek meg
nyilatkozásai nyomán, a sajtó folya
matosan arról számolt be, hogy a 
történelmi egyházak nem fogadják 
el ezt a javaslatot, végül ezért az egy
házi intézmények Iá is kerültek - j e 
lenlegi helyzet -  a kedvezményezetti 
körből Magam ezért a napi sajtó
ban is megírtam álláspontunkat, 
személyes véleményemet. Úgy vélem 
-  építve más egyházakkal az egész
séges ökumenikus és az értelmes po
litikai kapcsolatot -, hogy ezt más
kor is, ha szükséges, meg kell ten
nünk

Viszonylag hamar, ismét van le
hetőségünk iskoláink szellemi ka
pacitásunk sajtónk kultúránk ré
vén, számarányunknál jobban jelen 
lenni a magyar közéletben, szellemi 
életben. Vétek ha nem élünk ezzel 
vétek mely m issziónk diakóniánk 
erejét is gyengíti. Idetartoznak a 
szükséges, lehetséges közéleti, politi
kai állásfoglalások is, melyeknél ér
zékenyen ügyelni kell arra, mikor 
szólunk az egyház nevében, mikor 
érvényesítünk egyházi tisztségünkkel 
összefüggő személyes álláspontot 
gyakoribbá téve ez utóbbit. ”

(Folytatás a 3. oldalon)

JL i.
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Míg mindenről megfeletkezve 
másztam fölfelé, nem féltem gseppet sem. 
De ott fönt egyszerre csak megtántorodtam. 
Lenéztem, és remegni kezdett a lábom. 
Hiszen össze is törhetem magam!
De jó volt hallani apa biztató hangját:
„Ne félj, én itt vagyok veled!
Ha baj van, elkaplak!”
Megfogtam felém nyújtott kezét, 
és újra biztonságban éreztem magam.
Ugye a te kezedbe is mindig 
belekapaszkodhatok, Istenem!?

MI VAN A SZÍVEDBEN?
A szívünk a legbensőbb, de legfontosabb szervünk. 

A szívünk cseréli ki az elhasznált vért életadó friss 
vérre. Ha a szívünk megáll, vége az életünknek. De 
nemcsak testünk táplálója, hanem lelki életünknek is 
központja, a lelkűnknek is lakóhelye. Mennyi minden 
lakhat a szívünkben! Lakhat benne irigység. Bizony 
ezzel volt tele József testvéreinek a szíve, és a farize
usok szíve is Jézussal szemben. Irigyelték, hogy Jézus 
különb, mint ők. De mi volt József testvéreinek szívé
ben, amikor kútba dobták és eladták rabszolgának? 
Bizony, gyűlölet volt. Mi volt a fáraó szívében, amikor 
Isten 10 csapással sújtotta, mégsem változott meg, 
nem engedett Istennek sem? Keménység, konokság, 
elbizakodottság. Mi volt Nabukodonozor szívében, 
amikor felállíttatta szobrát, és megparancsolta, hogy 
boruljanak le előtte és imádják? Gőg, istentelenség. 
Sok rossz lakhat a szívetekben. Lehet hitetlenség, el
keseredés, szomorúság, kétségbeesés, engedetlenség, 
harag. Van olyan gyerek, hiába beszélnek vele, hiába 
büntetik, verik, nem lehet a jóra tanítani, olyan ko
nok, megátalkodott szívű. Úgy is mondjuk, kemény
szívű. Aki nem tud megindulni más baján, azt mond
juk, kőszívű. Azért vagytok rosszak, mert a szívetek
ben van a rossz. Azért nem tudtok mások lenni, mert 
tele van vele a szívetek.

Ugye jobb volna, ha a jóval volna tele a szívetek? 
Milyen jó, ha azt tudjátok mondani: tele van a szívem 
örömmel! Ugye az volna jó, ha a barátok, testvérek 
szíve tele volna szeretettel egymás iránt? Ugye, az 
volna jó, ha az emberek olyan irgalmas szívűek lenné
nek, mint az irgalmas samaritánus, aki nem hagyta ott 
az úton a megsebesített embert, hanem segített rajta? 
Ugye jó volna, ha olyan hit volna a szívetekben, mint 
a kis Dávidéban volt, aki nem félt a Góliáttól sem, 
mert Istenben bízott? Milyen jó volna, ha olyan enge
delmesség volna szívetekben, mint a kis Sámuelben 
volt, aki háromszor is felkelt ágyából és odament Eli 
paphoz, mert hallotta, hogy hívta, és annak ellenére, 
hogy azt mondta neki, menj vissza, nem hívtalak!

Szívünkben vagy a rossz, vagy a jó lakik. Ha a rossz, 
akkor a Sátán lakóhelye, ha a jó, akkor Isten 'Lelke la
kik benne.

Ha látjátok, hogy sok rossz van a szívetekben, ak
kor kérhetitek Istent, tisztítsa meg. Dávid szívében is 
nemcsak hit volt, később paráznaság, gyilkosság töl
tötte be szívét. Amikor ezt meglátta, kérte Istent; 
Tiszta szívet adjon neki, bocsássa meg vétkét. Új szí
vet is tud adni Isten. Akinek nagyon rossz a szíve,

nem lehet meggyógyítani, kicserélik a szívét, új szívet 
adnak neki. Nem tudsz megváltozni, a rosszat, rossz 
szíved megújítani, Isten ki tudja cserélni a szívedet, új 
szívet ad. Milyen adakozó ember lett a kapzsi vámsze
dő Mátéból! Tfeljesen új szívet kapott Jézustól. A te 
szívedet is ki tudja cserélni Jézus. Ha O van a szíved
ben, kiűzi a rosszat, megtisztítja szívedet.

Nagy Ilona
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H um orzsák
Három vásáros fogadóimat tett, hogy hasznukból a 

„Szentírás szavai szerint" juttatnak Istennek. A  vásár 
után mindhármuknak szép bevétele maradt.

-A djátok meg Istennek, ami az Istené -  szólt az első, 
és nyeresége felét a templomban hagyta.

-  Isten nem az aranyat, hanem a szívet nézi -  ezekkel 
a szavakkal szórta a perselybe az aprópénzt a második 
vásáros.

A  harmadik így szólt:
-  Istenem! Én nem tudok ilyen szép bibliai idézeteket. 

Mást ajánlok Döntsd el te, mennyi pénzre van szükséged! 
Am i neked kell, tartsd magadnál, a többit engedd lehul
lani nekem! -  Ezzel feldobta az összes pénzt a levegőbe.

A gyerm ekrovat készítői s tá b já n a k  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi u . 359.

Öcsi ott áll az ajtóban, és tág- 
ranyílt szemmel nézi Nagyapa és 
Petra munkáját: „ledíszítik” a kará
csonyfát. Nem bánja különösebben, 
tudja ő  is, hogy elmúltak az ünne
pek, a meleg lakásban hullnak a fe
nyőtűk azok pedig szúrnak tapasz
talta a saját cipőjében.

A  dobozokban minden helyükre 
kerül, a csillogó díszek kis haran
gok szalmacsillagok végül Nagy
apa óvatosan vatta közé rakja a 
Betlehem köré állított alakokat. 
Először a bölcseket -  úgyis mond
já k  hogy „háromkirályok" -, azok
nak díszes ruhájuk volt, egyiknek 
óriási turbán a fején, a másiknak 
valami koronaféle, a harmadiknak 
övig ér a szakálla... a teve púpjáról 
zöld takaró redőzik lefelé, a kötőfé-

Ne tedd el!
két fekete legényke tartja. Azután a 
pásztorok következnek egyikük le
hajol, másik összekulcsolja a kezét, 
a harmadiknak pici bárány van a 
karján. A  bankákat Petra csavarja 
selyempapírba, úgy kerülnek egymás 
mellé. Végül a szép világoskék köpe
nyes Mária következik majd József, 
aki így, hogy elvették a jászol mellől, 
gömyedtnek látszik mert nincs ott, 
ami fölé hajolt...

Am ikor a jászolban fekvő glóriás 
kisdedet veszik kézbe, Öcsi hirtelen 
megszólal:

-  A zt ne tedd el!
Petra mondaná, hogy jövő kará

csonykor újra ott lesz a fenyőfa 
alatt, de Nagyapa int neki:

-  Hadd mondja meg Öcsi, mit 
akar vele?

-  Nem játszani akarok -  mondja 
a kisfiú csendesen -, csak látni aka
rom! Hogy mindig eszembe jusson, 
hogy énértem is született! hogy szeret 
engem, és én is szedetem...

...m ilyen csend tud lenni néha a 
szobában! Csak a papír zizzen, aho
gyan Nagyapa félreteszi, majd uno
kája kezébe adja a jászolt a Kisded
del együtt:

-  Tessék Öcsi, nem teszem el! Le
gyen nálad! Vigyázz rá nagyon! -  
majd azt mondta még: -A zu tán  ké
sőbb, amikor már nem kell látnod 
ahhoz, hogy eszedbe jusson, amikor 
a Gyermekből a te számodra is 
Megváltó lett, jusson eszedbe, amit 
most mondtál: „ne tedd el!”

Válogatás a Balatonszárszó II. (1996) konferencián meghir
detett dalnokversenyre benyújtott pályázatokból:

Másnap este
1. Nem volt fény, amely tovább vezet, csak egy árny. 
. Utam homályba tűnt, sötét vett körül.

És a végtelen hatalmú üresség sírt.
Bennem összetört mindent itt legbelül.

Ki áll mellettem, ki érzi bánatom, 
ha a legmélyebb gyász vesz körül?
Ki szól hozzám, ki félt majd, ha álmodom, 
ha nélküled ébredek föl?

2. Nincs már reggel, mely téged köszönt, hogyha
várod.

Meleg kezével nem érint úgy a szél.
Minden reményünk szertefoszlik, mert itt tél lett. 
És a megfagyott félelem újra él.

Ki áll mellettem, ki érzi bánatom, 
ha a legmélyebb gyász vesz körül?
Ki szól hozzám, ki félt majd, ha álmodom, 
ha nélküled ébredek föl?

3. Ki mutat olyan sírt, amely üres lehet?
Ki tud könnyet törölni az arcunkról?
Hajnalt ébresztő hír ölel át, szorít át.
Ő élettel győzi le a halált.

O áll mellettem, ő érzi bánatom, 
ha a legmélyebb gyász vesz körül.
O szól hozzám, ő félt majd, ha álmodom, 
ha ijedten ébrednék föl.

-  M it ünnepelünk karácsonykor?
-  A z Úr Jézus születésnapját... de neki jobb mint■ a 

földi gyerekeknek.
-  Miért?
-  Mert neki két napig tart a születésnapja!

*

-  Csilla, hol született Jézus?
-  Betlehemben.
-  Melyik ország területén van?
-  Palesztina.
-  M it tudsz még róla?
-  H át... hogy egy fejkendős bácsi a vezetője!

*
-  Piroska, milyen jelenség tűnt fe l az égen Jézus szüle

tésekor?
- A  betlehemi csillag.
-  És kik látták meg először?
Csend.
-  Kint voltak a m ezőn... birkákat őriztek... hogy hív

ju k  őket?
-  Juhászok!

Az angyal válaszol
Ha szolgálsz, egy vagy VELE, s akkor szabad vagy. 
Nincs súly, nincs idő, se mérték, se mennyiség.
Bár tudnátok szolgálni!

-  A nap sohasem láthatja sugarait, 
de holdjai visszaverik.
Gondold meg, hogy a nap is csak hold!
És mindenek az O fényét verik vissza.
-  BENNÜNK SZEMLÉLI ÖNMAGÁT.
Legyetek hát tiszta tükrök!
A homályos, repedezett tükröt eldobják, 
mert haszontalan.

VESSÉTEK EL A MAGOT!
MAGVETŐK VAGYTOK ÉS MAGOK. 
ÖNMAGÁT VETI A MAGVETŐ.

-  A sárkány feje porba hull.
A napba öltözött Asszony 
GYERMEKET szül és fölemeltetik.
Sok víz zúg alant,
de neki szárny adatik, 
sasszámy, mely egeket hasít.

FELHÍVÁS
A M agyar L u th e rán u s  É rte lm iség i T á rsa sá g  

(M ALET) n éhány  á ldozatkész  ta g ja  lé treh o z ta  a  M a 
gyar E vangélikus K u ltú ra  A lap ítványt azzal a  céllal, 
hogy tám o g a tá s t n y ú jtson  az  evangélikus á lta lá n o s  és 
közép isko láknak , tám o g assa  az  evangélikus ko llégiu
m okat, kü lönösen  az  ú jra  in d íto tt L u th e r  O tth o n t, 
hogy segítse a  szórvány gyülekezeteket, k a p cso la to t te 
rem tsen  külfö ld i evangélikus gyülekezetekkel, tám o 
g assa  az  evangélikus m éd iák a t és a  M ag y ar L u th e rá 
n u s  É rte lm iség i T ársaság o t.

M indezekre  tek in te tte l az  A lap ítvány  k u ra tó r iu m a  
azzal a  k éréssel fo rdu l az  evangélikus hívőkhöz és az  
A lapítvány céljaival egyetértő , a zo k a t tám o g a tn i kívá
n ó  gyülekezetekhez, in tézm ényekhez, szervezetekhez 
és válla lkozásokhoz, hogy lehetőségeikhez m érten  ad o 
m ányaikkal anyag ilag  is tám o g assák  az  A lapítványt.

Az A lapítvány székhelye: 1133 B u d ap est, K á rp á t  u. 
33. (Dr. P ongrácz L ászló  c ím én). Az adom ányok  az 
O T P B an k  R t. X III. k e rü le ti fiók ja  (1136 B udapest, 
T á tra  u . 10.) á lta l kezelt 11713005 20419840 szám ú 
szám lára  fize th e tő k  be.

Az A lapítvány ja v á ra  tö r té n t  befizetések  jogszabály
b an  m eg h a tá ro zo tt m érték ű  adókedvezm ényt élveznek 
az  a lá b b iak  szerin t:

-  M agánszem ély  á lta l  a lap ítvány i célra  befizetett 
összeg 30 száza léka  v o n h a tó  le az  adóból.

A befizetésrő l a  K u ra tó riu m  igazo lást ad.
Az A lapítvány K u ra tó riu m a

R em port E lek  em lékezete Megjelent Bruckner Győzőnek a miskolci 
jogakadémiáról szóló tanulmányaA  fasori öregdiákok emlékezetében ma is elevenen él 

„Elek Bácsi”, aki nemrég m últ százéves és életével a 
klasszikus tanártípust valósította meg. Nekem tanárom 
volt, majd kollégám és végül igaz jó  barátom, de mind
három arca ugyanazt a szeretetet sugározta.

A  Dunántúl szülötte volt, szűkebben Kemenesaljáé, a 
magyar evangélikusság egyik csodálatos központjáé. 
Szülőfaluja Alsóság bizonyos mértékig az iskolázást is 
meghatározta, mert Sopron vonzáskörzetéhez tartozott, 
így szellemi fejlődésére az evangélikus iskolák egyik leg- 
kiválóbbja hatott, az az iskola, amely évszázadok óta 
nevelte a magyar hazának a művelt evangélikus értelmi
ség legkiválóbbjait. Egyetemi éveit a budapesti Tudo
mányegyetemen végezte az Eötvös Collegium tagjaként. 
A z itteni élet szervesen folytatta az eddigi tanulmányok 
útját, mert a Collegium az akkori körülmények között 
maximálisan biztosította a szabad szellemi fejlődést, a 
tudományos elmélyülést és a nevelő munkára való felké
szülést. A  Collegiumból kikerülő tanárok országszerte a 
magyar nevelésügy lelkes apostolai lettek Magyar-la- 
tin-görög szakos tanári oklevelének megszerzése után a 
háborús frontszolgálat következett, ahol a bronz vitézsé- 
gi érem, a bronz Signum Laudis és a Károly csapatke
reszt tulajdonosa lett. Már ekkor bebizonyította, hogy a 
háború kegyetlen körülményei között is meg lehet való
sítani a keresztyén humanizmus értékrendjét.

1921-től helyettesítette Bőhm Dezsőt, majd 1923-ban 
Bőhm Dezső örökébe is lépett és ettől kezdve kisebb 
kényszerű megszakításokkal végig (az iskola 1952. évi 
megszűnéséig) a Fasor egyik legformátumosabb tanára 
volt.

Mi volt tanári egyéniségének a varázsa? Talán első he
lyen kell megemlíteni széles körű műveltségét, am it a jó  
paphoz hasonlóan haláláig hallatlan fiatalos érdeklő
déssel folyamatosan gyarapítóit, és ez a műveltség m in
den mesterkéletlenség nélkül áradt belőle tanítványai fe 

lé. Jól emlékszem, hogy milyen örömet okozott, ha ő  jö tt 
be valamely órán helyettesíteni, mert tudtuk, hogy igazi 
szellemi élvezetben lesz részünk, ahogy legfrissebb olvas
mányai alapján egy-egy szeletét az irodalomnak bemu
tatja. A  műveltség mellett a megértés, a más helyzetének 
az átélése volt egyik legcsodálatosabb tulajdonsága. Ez 
tette lehetővé, hogy a diák belső vívódásait is fe l tudta 
fogni, de ez mutatkozott meg akkor is, amikor a máso
dik világháborúban zsidó munkaszolgálatosok parancs
nokságát kellett ellátni m int tartalékos tisztnek A  beosz
tottakra leselkedő veszedelmeket el tudta hárítani és em
bereit meg tudta védeni.

Remport Elek nemcsak tanár volt, hanem költő is. 
V a th y  E l e k  néven jelentek meg versei. Ezeknek igen 
változatos volt a palettája. Voltak alkalmi megemlékezé
sek -  alig volt olyan tanári alkalom, ahol egy-egy kedves 
vers meg ne szólalt volna -, komoly irodalmi gondola
tok de az igazi mély vallásosság is gyakran szólalt meg 
őszinte hangon költeményeiben. Éveken keresztül szer
kesztette az Ijjú Évek című evangélikus ifjúsági lapot és 
-  jól emlékszem, hogy milyen örömmel vártuk megjele
nését és olvashattuk a folytatásos tréfás írásokat is.

Közéleti tevékenységéről sem szabad megfeledkez
nünk Aktív szerepet vállalt az Országos Evangélikus Ta
náregyesületben. Itt előadásokat tartott, irodalmi alko
tásait ismertette és egy időszakon keresztül ő  volt az 
egyesület jegyzője is. Ez a társadalmi munka eredmé
nyezte, hogy rengeteget járta az országot, irodalmi és 
művészeti előadásokat tartva. Tudományos cikkei a 
Protestáns Szemlében jelentek meg.

Ezen a sokszínű életpályán azonban mindig átsüt 
Elek Bácsi, az igazi tanár. Órá a tanári mivolt volt a leg
jellemzőbb. A kik őt ismerték ma is a szeretetet sugárzó 
meleg tanári tekintetét idézik fel, és ez a tekintet ma is 
üzenetet hordoz, az igaz emberség üzenetét!

G yapay G áb o r

Miskolc megyei jogú város, a Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyei Levéltár és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara a millecentenárium emlékére közös kiadványként je
lentette meg Bruckner Győző: „A miskolci jogakadémia 
múltja és kultúrmunkássága 1919-1949” (Miskolc, 1996, 228 
1.) s egyházunk levéltáránál letétbe helyezett több, mint ezer 
oldalas kéziratból a miskolci jogakadémiával behatóan fog
lalkozó részt. Ez a munka összecseng Novák István egyetemi 
magántanárnak 1941-ben megjelent: „Az epeijesi-miskolci 
jogászifjúság diákélete” címen megjelent hatalmas munkájá
val, így szinte magától értődő volt, hogy ő rendezze sajtó alá 
Bruckner Győzőnek ezt a tudományos precizitással és szak
szerű pontossággal megírt alapvető munkáját, melyhez Stipta 
István jogtörténész professzor írt szakavatott bevezetőt, 
melynek során Bruckner Győző tevékenységét, személyes 
szerepét, kitűnő szervezőkészségét is hűen megrajzolta.

A közel harminc fejezetből álló tanulmánynak csak egy- 
egy jelentős eseménnyel foglalkozó részét tudjuk kiemelni 
ebben a szűkreszabott ismertetésben.

A bevezető fejezet az 1667-ben Thököly Imre és a felső
magyarországi rendek által alapított jogelőddel: az eperjesi 
kollégium történetével foglalkozik. Az új csehszlovák állam 
nem kívánta a magyarnyelvű jogászképzést továbbra is fenn
tartani, így a jogakadémia -  ez elsősorban Mikiér Károly dé
kán és Geduly Henrik püspök érdeme -  Miskolcra menekült 
és 1919. március 15-én elkezdhette működését.

Az 1923-ban hivatalába lépett új dékánnak: Bruckner 
Győzőnek számos nehézséggel kellett megküzdenie. Mind
járt a következő évben azonban sikerült a jogakadémia 
anyagi helyzetét Miskolc városával kötött szerződéssel -  
amelyben a város a főiskola fenntartásához három tanszék 
fenntartásával jelentősen hozzájárult -, biztos alapokra he
lyezni. Sok nehézséget kellett azonban leküzdeni a kultusz
kormányzatnak a jogakadémiák felszámolására irányuló tö
rekvéseivel szemben, ahol a három egyházi jellegű jogakadé
mia vállvetve harcolt az egyházi autonómiát sértő törekvé
sek ellen. Bruckner Győző ennek kapcsán Söderblom Nát
hán uppsalai érseket és Hindeburg elnököt is mozgósította az 
egyház jogainak védelme érdekében.

Külön fejezet foglalkozik a jogakadémia 30-as évekre te
hető „virágkorával”, amelynek alapját az biztosította, hogy a 
jogakadémiai rendes tanárrá történő választás feltétele az

egyetemi magántanárság megszerzése volt, amely még az 
egyetemi tanárságnál sem volt feltétel. Szinte valamennyi 
jogakadémiai tanár egyetemi katedrához jutott és ezzel és 
széles körű irodalmi munkásságával öregbítette a jogakadé
mia jó hírnevét. Csak néhány nevet említek: Schneller Ká
roly, Surányi-Unger Tivadar, Sztehlo Zoltán, Szontagh Vilmos, 
Hacker Ervin. Zsedényi Bélát 1944-ben az ideiglenes nemzet- 
gyűlés elnökévé választották és börtönben fejezte be életét, 
miután koncepciós perben életfogytiglanra ítélték. Külön fe
jezet foglalkozik a jogakadémiai tanárok tudományos és kul
turális, valamint az egyház szolgálatában végzett tevékenysé
gével Ez utóbbi fejezet nemcsak a zsinat munkájában és az 
egyház kormányzatában való szerepvállalásról szól, hanem 
részletes tájékoztatást nyújt az egyházjogi szemináriumnak 
1924-től egyre inkább kiteljesedő munkásságáról, köztük a 
számtalan kiadványról. Mivel az 1934—37. évi zsinat a jog
akadémiának a jogi oktatás kapcsán központi feladatává tet
te az evangélikus egyházjog művelését -  amely egyedül a 
miskolci jogakadémián történt — a jogakadémia ezen a téren 
is egyedülálló teljesítményt tudott felmutatni.

Á tanulmány részletesen foglalkozik az 1945 utáni re
formtervekkel, majd a jogakadémia államosításával és utána 
egy éven keresztül állami intézményként működésével és 
1949. aug. 30-val történt végleges megszüntetésével. A nagy 
ívű munka ezekkel a sorokkal végződik: Kultúrintézményeink 
sorából tehát eltűnt az az iskolatípus, amely nemzeti kultúránk
ban mélyre gyökerezett, egyházunk világi vezetői nagyrészének 
egyházjogi tudást adott és mint felekezeti jogakadémia egyhá
zunk önkormányzatának igazi pártfogója és az evangélikus egy
házjognak hazánkban egyetlen tudományos műhelye volt. ”

Mivel Miskolcon 1949-ben, a jogi karokon pedig 1950- 
ben az egyházjog oktatása megszűnt, el kell gondolkoznunk, 
miként lehetne ezt az immárom közel ötven éve fennálló hi
ányosságot pótolni. Arra aligha gondolhatunk, hogy katoli
kus, vagy református példák alapján evangélikus jogi kar fel
állítására kerüljön sor, de talán meg lehetne a lehetőséget 
találni, hogy a jövő év őszén Újpesten induló Károli Gáspár 
református jogi karon az egyházjog oktatása keretében az 
evangélikus egyházjog újra szóhoz jusson. Ennek időszerű
ségét és szükséges voltát a zsinaton szerzett tapasztalatok is 
mindenben alátámasztják.

Dr. B ólératzky L o rán d
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SZÁMADÁS 1996-RÓL Isten ajándéka: a reménység
Gyülekezeti ház szentelése Uraiújfalun

Egy esztendeje hunyt el Uraiújfalun Baráth József, 
a gyülekezet korábbi lelkésze. Szeretett gyülekezeté
re örökséget hagyott, melyből a volt iskolát és tanítói 
lakást megújíthatták és ennek felszentelésére hívták

A gyülekezeti ház fe lú jításának  m u nkála ta

meg D. Szebik Imre püspököt, aki Zügn Tamás espe
res kísért el a gyülekezetbe.

November 16-án, szombaton délután megtelt a volt 
iskolaterem, melyből szép gyülekezeti termet/otthont 
alakítottak ki. A püspök Róm 5,5 és lP t 3,13 versei 
alapján Isten ajándékáról, a reménységről szólott. 
Megemlítette bevezetőben, hogy Baráth József az el
hunyt lelkész még testamentumával is építette szere
tett gyülekezetét. „Őseitek megépítették ezt a hajlé
kot iskolának, most pedig az elcsendesedés és a kö
zösség helye lett.”

1633-ból keltezett írásban található, hogy Kiss Ber
talan püspök idején a szabad ég alatt gyűltek össze 
ebben a faluban istentiszteletre. Biztasson az ősök 
példája annál is inkább, mert most falak védenek e 
helyen.

Ma reménytelenek az emberek, mintha nem is len
ne Isten. Megúnja a nemzet az inflációt, az áremelke
déseket, a munkanélküliséget. Hogyan lehet feldol
gozni a reménytelenséget?

Vegyük észre Isten ajándékát! Ahol véget érnek az 
emberi lehetőségek, Isten ott még lát utat. Ez a ház is 
azért épült, hogy itt összekulcsolhassuk kezünket és 
megtaláljuk az utat. A reménység az Isten útja és 
ajándéka! Nem feledkezett meg Isten, hiszen Fiát is 
elküldte értünk. Igazabb nemzetet és egyházat épít, 
és aki épít, oda áldást is küld. Isten nem a rombolás 
Istene. A reményteleneknek hirdeti: a reménység 
nem szégyenít meg. Higgyétek az Úr szavát!

Menyes Gyula lelkész beszámolója elején egy perces 
néma felállásra szólított, hogy emlékezzenek arra, aki
nek örökségéből, hagyatékából teljesülhetett a gyüle
kezet régi vágya. Nagy Zoltán felügyelő szakértelme és 
a lelkész közreműködése, kettejük lelkes hozzáállása 
eredményezte, hogy májustól novemberig megújulha
tott az épület és berendezve várta a gyülekezetét a mai 
napra. Ótthon lesz ez gyermekeknek és felnőtteknek. 
Menyesné Uram Zsuzsanna, aki szintén lelkész, egy 
textil faliképpel ajándékozta meg a gyülekezetét: a Lé
lek gyümölcseiről. Ide került a templom régi oltárképe 
is. A terem mellett felújítva áll a lakás, melyben utol
jára Baráth József is lakott és jól használható lesz hit
oktató vagy gyülekezeti munkás beállítására. Köszö
netét mondott a segítő gyülekezeti tagoknak.

D. Szebik Imre püspök záró szavaiban Tamási Áron 
egy mondatát idézte: „azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne. ” Kell a családi otthon 
mellett a lelki otthon is és ez a ház ezt adja a gyüleke
zetnek.

Az uraiújfalui fiatalok ez év nyarán alakult 
CHARIS (kegyelem) közössége, zenekarával ifjúsági 
énekeket szólaltatott meg. November 16-án, a szente
lés estéjén a sárvári gimnázium dísztermében adtak 
nagy sikerű koncertet. Szolgálatukkal igyekeznek Is
ten szeretetét e fiatalok között tovább sugározni.

tszm

K eresd , am íg  m ég m e g ta lá lh a to d ...
A férfi mindennap ott ül a pádon. Nem tudom, mi

kor és honnan érkezik, csak azt látom már, ahogy ül 
és a semmibe mered. Ritkán mozdul, akkor is lassan. 
Még fiatal, úgy 35-40 éves lehet, vagy még fiatalabb, 
de az utcán töltött évek triplán számítanak...

Semmit se tudok róla, csak hogy mindig ott ül. Pró
bálok nem figyelni rá, de nem tudok a hatása alól sza
badulni. Érzem, segítségre szorul, de lehet, hogy csak 
arra lenne szüksége,"hogy meghallgassák. Vagy csak 
arra, hogy melléüljön valaki. Nem kellene nagyon kö
zeire, csak annyira, hogy újra embernek érezhesse ma
gát. De nem... Már senki sem foglalkozik vele. Egy ka
lap alá veszik azokkal, akik szemérmetlenül az ember 
orra elé dugják a poharukat, hogy aztán azt a pénzt, 
amit a könyörülök beledobnak, azok vegyék ki, akik 
koldultatják az amúgy is szerencsétlen nyomorékokat. 
Pedig ő már nem gondol a pénzre. Ő már csak arra tud 
gondolni, vajon mikor és hol veszítette el az élete ér
telmét. S valami furcsa dolog folytán arra sem emlék
szik már, volt-e, s ha volt, mi lehetett az értelme az éle
tének." Sokszor az a gondolata támad, hogy addig jó, 
amíg még tudja, mit keres. Mert mi lesz, ha már erre 
sem fog emlékezni? Ha már kérdése sem lesz többé...! 
Mire újra odanézek, már nincs ott. Fáj a tehetetlen
ség. Néha úgy érzem: mindenemet odaadnám, csak 
tudnék segíteni, csak igazán tudnék segíteni...

Vajon hányán élnek úgy, hogy a létért való küzdel
mük értelmetlenné teszi a mindennapok éredmény- 
centrikus és pénzközpontú rohangálását? Mert ami
kor az életet fenyegeti veszély, átalakul az ember ad
digi értékrendje. Már jelentéktelennek tűnnek azok a 
gondok, amelyek nap mint nap foglalkoztatták.

Milyen nyomorúságos dolog az, amikor már semmi 
nincs, csupán a puszta lét. Mégis, ilyenkor érzi meg 
igazán az ember, hogy milyen nagy értéke van, s hogy 
igazán csak az életnek van értéke, minden más csak 
ráadás. Mert ilyenkor már nincsenek kérdések, csak 
hajtja valami az embert a túlélésért... És egyszercsak 
megérkezik a válasz, hirtelen megvilágosodik az em
ber előtt, hogy mi az értelme az életének. Nem tudni, 
hogyan és miért, csak elkezd az ember sírni, és végte
lennálát érez az iránt, akit nem ismer ugyan, de mpst- 
már tudja, érzi, hogy van és hogy végtelen szerété té
vel őt is megérintette...

Vajon nem erre a rádöbbenésre lenne szüksége 
mindannyiunknak? Mert rá kellene ébrednünk végre, 
hogy mi is az igazi értelme az életünknek. A keresés 
mindenkiben benne van, csak néha elfelejtkezünk ró
la... S akkor jut eszünkbe, amikor látjuk azt az embert 
ott a pádon, vagy az utcán, vagy valahol máshol, most, 
vagy valamikor máshol. Vagy amikor csüggedten a tü
körbe nézünk...

„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek or
szága.

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, 

mert ők megelégíttetnek
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyer

nek
Boldogok a tiszta szívűek mert ők meglátják az Is

tent. ” (Mt 5,3-8.)

S án ta  A nikó

OEV ESTEJENEK IGEJE
IDEIG ÉS ÖRÖKKÉVALÓK

(Folytatás az 1. oldalról)
*

Néhány időszerű ügy (iskolák, 
zsinat, bíróság) megemlítése után 
jelentését a következőkkel zárta: 

i
„Tisztelt Országos Presbitérium! 

Bármely területét elemezzük az egy
házi életnek, egyház és társadalom 
kapcsolatrendszerének hasonló kö
vetkeztetésekre ju tunk Rendkívüli 
igény lenne a társadalmi élet m in
den területén az egyházi szóra, de -  
legalábbis Éhhez képest -  igen erőt
lenek vagyunk. Szolgálnunk kellene 
egy békétlen, polarizálódó, atomizá
lódó társadalomban a jó  értelemben 
vett alkotó megbékélést, integráló
dást, a haza ügyét, mely erősebb kel
lene legyen párt- és csoportérdekek
nél. Szolgálnunk kellene a szociális 
feszültségek enyhítését, a fellépést a 
szegénység terjedése ellen. A  műkö
désűnkhöz, szolgálatunkhoz szüksé
ges anyagi eszközökben növelnünk 
kellene a belső erőforrásokat, ez 
nemcsak objektiven lenne kedvező, 
hanem kisugározna az egyéb felada
tokra is.

Rejtélyes számomra az Isten türel
mes kegyelme, hogy ezen esztendő
ben is megáldotta munkánkat, adott 
eredményeket és készülhetünk a kö
vetkező évre. Ez kell erőt adjon. ”

*

D. dr. HARMATI BÉLA 
PÜSPÖK JELENTÉSE:

„Ritka évfordulóink éve a vége fe 
lé közeledik Milyen nagy remények
kel kezdtük a millecentenárium, a 
magyar iskolák ezeréves története 
esztendejét. A  budapesti EXPO 96 
lemondásakor azt ígérte a kormány, 
hogy kárpótlást kaphatunk a mille- 
centenáriumi programokban. Volt is 
számos rendezvényünk, nekünk 
evangélikusoknak külön is kedves 
volt a Lutherre történő emlékezés, 
halála 450 éves fordulóján. Sikere 
volt múzeumunk kiállításának a 
Teológián a magyar evangélikus is
kolák történetéről. Ökumenikus je
lentőségű országos rendezvénnyé 
szélesedett az egyházi gimnáziumok 
felekezetközi találkozója októberben 
Mezőtúron. Gyülekezeteink fölhasz
nálták, megélték, kiteljesítették az
év fo rd u ló k  a d ta  le h e tő s é g e k e t. In -
tézményeink erejükön felül is igye
keztek emlékezetessé tenni közössé
gük számára az eseményeket.

Meg kell állapítanunk, hogy az 
Emlékbizottság „hivatalosai” sokfe
lé elszabotálták a millécentenáriu- 
mot és méltatlan rendezvényekkel is 
találkoztunk Szóvá kell tennünk 
hogy a nemzeti és magyar progra
m ok helyett sokszor idegen progra
m ok élveztek előnyt. Egyházunk és 
más egyházak által évek óta támo
gatott Evangélium Színházunk úgy 
tűzte műsorra ebben az évben Sík 
Sándor katolikus papköltő István 
király című művét, hogy nem is 
akadt Budapesten és vidéken ehhez 
fogható millecentenáriumi színházi 
produkció. A z állítólag pártatlan 
millecentenáriumi bizottság támo
gatási kérésünket elutasította. Na
gyon rosszul esett, hogy viszont egy 
amerikai musical kapott kétmilliót.

1. Hitoktatásunk kérdései
Mai presbiteri ülésünkön foglal

kozzunk részletesen hitoktatásunk
kal. Közismert, hogy az iskolák álla
mosítása, 1948 után az iskolai hit
oktatás megnehezült...

A z 1989-es évtől kezdve, a válto
zások és engedmények kiterjedtek 
erre a területre is. A z egyházak szin
te megoldhatatlan feladat elé kerül
tek, mert kevés volt a lelkész, a szak
képzett hitoktató és a jó  tankönyv. 
Mindegyik magyarországi történelmi 
egyházra nézve érvényes az a megál
lapítás, hogy a mai hitoktatás ered
ményessége, színvonala még sok kí
vánnivalót hagy maga után, tisztelet 
a kivételeknek A  gyülekezeti egy
házlátogatási tapasztalatok és jelen
tések alapján a következő sürgős in
tézkedések megtételét javaslom:

-  a hitoktatók nyilvántartásáról,
-  a hitoktatás nyilvántartásáról,
-  a hitoktatás ellenőrzéséről,
-  hitoktatási munkaszerződések

ről és végül
-  hitoktatóink képzéséről és to

vábbképzéséről.
Természetes, hogy azonnal kérde

zik hitoktatást végzőink miért nem 
segíti őket az egyház eléggé jó  hittan- 
könyvek kiadásával? Ehhez a kér
déshez egyházi katechetikai bizott
ságunk és hittankönyveink problé
máihoz D. Szebik Imre püspök ad 
kiegészítő beszámolót, mint a kate
chetikai munkáért felelős püspök.

Ide kívánkozik néhány szó az is
kolapolitikánkkal kapcsolatban. A  
minőségre törekvés helyes, és jónak 
tartom, ha van felvételi vizsga és 
megnézik, ki milyen tudást hoz ma
gával és milyen képességű. Ugyan
akkor az a kérdésem a fö l nem vett 
tanulók szüleivel együtt, hova küld
hetjük az evangélikus gyermekeket 
egyházi nevelésre, ha az evangélikus 
iskolák nem veszik fö l őket?! Felvé
teli eredményhirdetés után, amikor 
felizzanak a püspöki hivatal telefon- 
vonalai a sok panasztól, hogy evan
gélikus gyermekek nem juthatnak be 
az evangélikus iskolákba, bezzeg 
más vallásúaknak akad hely, újra és 
újra meg kell gondolnunk felvételi 
szempontjainkat.

2. Misszió és evangélizáció
Előző presbiteri üléseinken már

sokat foglalkoztunk ezekkel a kérdé
sekkel és Gáncs Péter nagytarcsai és 
Verrasztó János korábban budapes
ti, jelenleg pedig répcelaki lelkész 
személyében két missziói felelőst ne
veztünk ki kerületi és országos 
missziói szervező lelkészként. Kérem 
a Presbitériumot, hogy vizsgálja meg 
ezt a kérdést, egyfelől a lelkészhiány, 
másfelől a kialakult igény szem
pontjából. Kétségtelen tény, hogy 
szükség lenne függetlenített, azaz 
gyülekezeti-helyi szolgálathoz nem 
kötött iín. „szaklelkészi szolgálatra” 
még más területeken is, így pl. isko
lai hitoktatás és lelkigondozás, kór
házi, katonai és börtönlelkészi szol
gálatra stb.

Egy olyan javaslat, m int „Orszá
gos Egyházi Nap” tartása 1997-ben, 
gyülekezeti, egyházmegyei küldöttek
kel Pakson, szintén a misszió és 
evangélizáció programjai közé tar
tozhat. A  paksi gyülekezet lelkésze, 
Szabó Vilmos Béla igen figyelemre
méltó kezdeményezéssel 1997. au
gusztus 23-24-re egyházi találkozó-' 
ra hív az egész országból.

*4 kezdeményezés szeretné azokat 
is elérni, akik eddig ilyen missziós 
alkalmakra nem jártak. Egyházme
gyénként ismerve egymást, gyüleke
zeti „kiküldés”, delegálás révén kel
lene részt venni ezen az alkalmon. 
Elsősorban olyanokat lehetne erre 
küldeni, akik otthon azután tovább- 
adói, továbbszervezői lesznek a 
missziónak. Természetesen e talál
kozó mellett sor kerülhet más, szo
kásos területi missziós alkalmakra 
és evangélizációkra is.

3. Egyházunk és a társadalmi 
kérdések

A z augusztusban megjelent római 
katolikus püspökkari pásztorlevél a 
magyar társadalmi kérdésekről nagy 
kihívást jelent a többi egyház számá
ra. A z első gyorsválaszban elmond
tam, hogy szerencsésebb lett volna, ha 
egy ilyen fontos írást ökumenikus 
együttmunkálkodás készítette volna 
elő és a magyarországi történelmi egy
házak együttesen próbálnák a gondo
latokat érvényesíteni a közéletben.

Bizonyos, hogy hiba volna öku
menikus versenyfutást végezve egy 
másik általános körlevelet előkészí
tenünk. Sem szakértők terén, sem 
nagyságrendben nem állunk ott, 
m int a római katolikusok Egy-egy 
ilyen pásztorlevél összeállítása hosz- 
szabb időt igényelne és elvonná az 
erőt más, hasznos kezdeményezések 
végzésétől, mind az egyházakban, 
mind az ökumenében.

A zt is meg kell gondolnunk hogy 
hasznos-e az ilyen átfogó, teljességre 
törekvő körlevelek kiadása minden 
esetben. Hazánkban ugyanis éppen 
a körlevél megjelenése után robbant 
a közvélemény előtt a híres korrup
ciós ügy, az ún. Tocsik-botrány. En
nek fényében bizony a körlevél aján
lásai és megállapításai igen gyengék 
erősebb és határozottabb hangra 
volna szükség a mai magyar társa
dalomban.

A z a javaslatom, hogy az átfogó 
körlevél helyett kíséreljük meg az 
egyes kérdésekben való állásfogla
lást. Annyi erőnk még van, hogy egy- 
egy szociáletikai kérdéssel foglalkoz
zunk és a problémákról megjelentes
sük véleményünket. így pl- most 
előttünk van dr. Hafenscher Károly 
beadványával az Evangélikus Értel
miségi Műhely kérése, hogy egyhá
zunk emelje fe l szavát anyanyelvűnk 
védelmében. Durvaság mocskos be
széd, hazugság mások sértése, Isten 
nevének káromlása tapasztalható a 
magánéletben és a közéletben, a tö
megtájékoztatási eszközöknél. Egy
házunk értékőrző, értékmentő és ér
tékteremtő tevékenysége kiterjed az 
anyanyelvre is. Javaslom, hogy az 
Országos Presbitérium tegye magáé
vá az Értelmiségi Műhely felhívását.

4. Ordass püspök 
emléktáblájának felavatása

Am int a Presbitérium tagjai a he
tilapunkból már értesülhettek, a Lu
theránus Világszövetség Európai 
Püspöki Konferenciája alkalmából 
1996. december 9-én 13 órakor fel
avatjuk a Budapest, XII. kerületi 
Márvány utca 23. sz. házfalán elhe
lyezett emléktáblát. A  Presbitérium 
minden tagját tisztelettel hívjuk erre 
az eseményre.

Emlékeztetek arra, hogy D. Or
dass Lajos püspökünket már 1990. 
május 17-én rehabilitálta a Déli 
Egyházkerület Presbitériuma és ezt 
az Országos Presbitérium 1990. jú 
nius 12-én tudomásul vette. A  zsinat 
által hozott új rehabilitálási törvény 
lehetőséget adott arra, hogy az ügyet 
a törvény értelmében újratárgyalják 
és 1995. október 5-én a Déli Egy
házkerület bírósága, megemlítve az 
1990-ben hozott határozatokat, re
habilitálta a püspököt. A  vonatkozó 
határozatokat jelentésem mellékle
tében találjuk Nagy jelentősége van 
annak hogy éppen ezen nemzetközi 
konferencia alkalmával kerül sor az 
emléktábla elhelyezésére. A  Luthe
ránus Világszövetség 1977-ben a 
Hongkongban tartott világgyűlésen 
ünnepli alapítása ötvenéves évfor
dulóját és ebben az ötven évben két
szer választották alelnökké D. Or
dass Lajost, 1947-ben és 1957-ben 
és mindkét alkalommal egyházában 
hamarosan e választás után erő
szakkal távolították el püspöki szol
gálatából. Istennek adva hálát életé
ért, tisztelettel emlékezzünk mártír 
püspökünkre!

Hadd emeljem ki azt különösen 
is, hogy 1948-ban Ordass püspököt 
azért állították hamis vádakkal a bí
róság elé és ítélték börtönbüntetésre, 
mert ellenezte az iskolák államosítá
sát. 1989-től újra indulhattak egyhá
zi iskoláink, és ez a tény emlékeztes
sen Ordass püspök helytállására.

5. „Szeretet és támogatás ’96” akció
Röviden meg kell említenem, 

hogy a kormány a társadalmi szer
vezetek és az egyházak segítségét és 
támogatását kérte a „Szeretet és tá
mogatás ’96” című akcióhoz, kará
csony előtt a nagycsaládosok, szegé
nyek, nyugdíjasok, hajléktalanok 
megsegítéséhez. A  kezdeményezés 
későn indult és úgy látszik, hogy meg 
van terhelve a Vöröskereszt és az ön- 
kormányzatok, valamint a kor
mányhivatalok együttműködési ne
hézségeivel. A z egyházaknak, gyüle
kezeteknek, egyházi segélyszolgála
toknak, így elsősorban az Ökumeni
kus Szeretetszolgálatnak ettől az ak
ciótól függetlenül kell elvégezniük, 
amit csak tudnak az egyre növekvő 
szegénység és nélkülözés enyhítése 
érdekében. ”

*

A  felügyelői és püspöki jelentés 
után D. Szebik Imre püspök adott 
tájékoztatást a katechetikai bizott
ság munkájáról és a hittankönyvek
ről. Javaslatot is tett, melyet a hatá
rozatok között fogunk közzé tenni.

A  jelentéseket egészében és részle
teiben megtárgyalta a presbitérium, 
több határozati javaslat fogalmazó
dott meg. A z elfogadott határozato
kat, valamint az anyagi-gazdasági 
kérdésekről adott bejelentkezéseket 
következő számainkban jelentetjük 
meg._________________________
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ÓÉV E ST É JÉ N  a  liturg ikus szín: fe
hér. Az o ltá ri ige M k 13,32-37; az  ige
h irdetés alapigéje: 2K or 4,15-18.

2Kor 4,15-18
A TV egyik reklámjában már 

hetekkel ezelőtt úgy reklámozták 
ezt a mai napot, mint a féktelen vi
dámság és kacagás napját. „Nem 
baj, ha múlnak a napok, de előt
tünk a Szilveszter. ” Amikor le lehet 
vetkőzni minden gátlást, szabad 
félrerakni minden más esetben 
megtartandó viselkedési szabályo
kat. Mert ezen a napon lehet har
sányan jól érezni magunkat.

A keresztyénség sem tiltja a vi
dámságot és jókedvet. A Prédiká
torok könyvének írója is szól arról, 
hogy van ideje a sírásnak és van 
ideje a nevetésnek. Miért ne lehet
nének az életünkben olyan napok, 
órák, amikor félre tudunk tenni 
minden bennünket leterhelő gon
dot és feladatot, és Krisztus békes
sége, öröme és gazdagsága tölt be 
minket? Ennek a lelki állapotnak 
a megnyilvánulása is a túláradó jó
kedv. De ennek a békességnek és 
örömnek a megnyilvánulása nem a 
féktelen tombolás, nem az elsza
badult indulatok, hanem az Isten 
végtelen gazdagságáról tanúskodó 
vidámság.'

Egy esztendő elmúlása a múlan
dóságra emlékeztet. Sokan ez elől 
menekülnek. Nem akarnak hallani 
arról, hogy életük minden dolgá
ról, szavaikról, tetteikről és egész 
életükről elszámolással tartoznak. 
A múló idő újra és újra a felszínre

hozza ennek valóságát minden 
emberben, melyet megpróbálnak 
elfojtani magukban, visszaszoríta
ni, ahelyett, hogy szembesülnének 
vele.

Régi igazság, amely mégis min
dig új marad, hogy az ember vala
minek az értékét akkor ismeri meg 
igazán, amikor elveszti. Sok gyer
mek csak akkor döbben rá, hogy 
milyen áldás és érték volt az édes
anya vagy édesapa, amikor kopor
sójuk mellett kell megállniuk. 
Hány hitvestárs él egymás mellett 
zúgolódva, s csak akkor ismeri fel, 
hogy mit adott neki Isten a másik
ban, amikor már nincs. A fiatalság 
idejét és erejét de sokan kockára 
teszi, s csak a betegágyon döbben
nek rá az egészség értékére, ami
kor az már csak elérhetetlen álom 
marad. Vajon nem így vagyunk az 
elmúlt évvel is? Mennyi alkalmat 
kínált a szeretetre és megbocsátás
ra, a szolgálatra és az irgalmasság 
cselekedeteinek gyakorlására! S 
elmúlt felettünk. De hogyan? 
Megtettük amit Urunk tőlünk 
várt. Amit számon fog kérni!

Pál apostol arról szól igénkben, 
hogy Isten drága kincset bízott 
ránk. Ez a kincs cserépedénybe 
van rejtve ugyan, de éppen azért, 
hogy az erőt Istennek tulajdonít
suk. Aki végzi bennünk is, másban 
is a maga munkáját, úgy, hogy fel

kínálja életújító kegyelmét és sze
retetét. Ez a kegyelem tartott meg 
mindannyiunkat az elmúlt évben. 
Ez a kegyelem akar megtanítani 
bennünket az elkövetkező időben 
úgy élni, hogy ne csak a láthatókra 
és mulandókra nézzünk, hanem a 
láthatatlanokra (lelkiekre), és az 
örökkévalókra is.

Nem kétséges, hogy napjaink 
fogytával kevesebb az erőnk, ki
sebb a teljesítőképességünk, és 
mindannyiunknak számolni kell 
„külső emberünk megromlásával” 
-  az elmúlással - , de ez nem ingat
hatja meg bennünk a hitet abban 
az életet ajándékozó Istenben, aki 
az örök élet gazdagságára és dicső
ségébe akar mindenkit elvezetni.

Ha a láthatatlan, örökkévaló 
élet fényessége ragyogja be földi 
életünket, akkor tudjuk egész más 
szemmel látni e múlandó világban 
Istentől kapott küldetésünket, fel
adatainkat. Isten és embertársaink 
szolgálatát. Tartsuk hát szem előtt 
Isten -  az örökkévalóság -  dolgait, 
és akkor nem lesz szükségünk ar
ra, hogy „pótszerek” után futva 
akarjunk magunknak valami kis 
örömöt szerezni ebben a múlandó 
világban.

B álin t L ászló 

IM Á DKO ZZUN K!

Ö rö k  Isten ! M ennyei Édesatyánk! 
Az id ő  m ú lásáv al is é le tünk  m ú lan d ó 
sá g á ra  em lékeztetsz bennünket. T áníts 
úgy szám láln i n ap ja in k a t, hogy bölcs 
szívhez ju ssu n k , a k a ra to d  sze rin t él
jü n k , s egykor e lju ssu n k  örökkévaló 
országodba, szen t F iad , az  Ú r Jézu s 
K risz tu s á lta l. Ám en.
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NAPRÓL NAPRA
Az ige testté lett, közöttünk lakott és láttuk az ő di

csőségét Jn 1,14
VASÁRNAP pál úja: Amilyen bőséggel részünk van a 
Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a 
mi vigasztalásunk is. 2Kor 1,5 (Zsolt 119,76; Lk2,22-40; 
Gál 4,4-7; Zsolt 2). Jézus mondotta övéinek: Ha engem 
gyűlöl a világ, titeket is gyűlölni fognak -  énértem. Ez 
ma is így igaz. Ebből fakad Krisztus népének szenvedé
se. Az igaz keresztyén ember nem menekül ettől a szen
vedéstől, hanem Jézusért vállalja azt. Ugyanakkor, aki 
részesedik Jézus szenvedésében, az részesedik az 0  vi
gasztalásában is. S ez csodálatos erőforrás.
HÉTFŐ Jézus Krisztus mondja: Amikor imádkozol, 

menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkoz
zál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit ti
tokban teszel, megfizet neked. Mt 6,6 (Zsolt 19,15; ÍJn 
3,1-6; Lk 2,36-40). A képmutató imádság önmagát mu
togatja. Nem az Úrral való kapcsolat a fontos, hanem, 
hogy ő tud imádkozni. Aki így tesz, önmaga dicsőségét 
keresi. Ez az imádság képmutató, üres, sőt hazug imád
ság. Jézus azokkal beszélget, akik szívük mélyén csend
ben, alázattal, gyermeki lelkülettel állnak Előtte. A bel
ső kamrában mondott imádságon van Isten áldása.
KEDD Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, 

aki volt és aki van, és aki eljövendő! Jel 4,8 (Ézs 43,13; 
Lk 12,35-40; Róm 8,31b-39; Lk 2,41-52). Boldog em
ber az, akinek ajkán ez a vallomás elhangzik. Aki Istent 
szentnek, háromszorosan is szentnek tartja. Az ilyen 
ember Isten színe előtt tudja, éli az életét. Megtapasz
talta Isten szentségét, annak minden lelki szépségét a 
maga életében is. S nem akar másként élni, csak Vele, 
csak Általa -  szentségben, testi-lelki tisztaságban.
SZERDA Pál mondta: Mivel az Isten mind e mai napig 

megsegített, itt állok és bizonyságot teszek. ApCsel 
26,22 (Kol 3,17; lSám 7,12; Zsolt 8,2-10; Zsolt 98; Fii 
4,10-13). Ez a mondat: hitvallás. Az Isten szeretetéről, 
gondviselő, irgalmas voltáról. Pál, mint Krisztus tanúja, 
az evangélium hirdetése miatt sok szenvedésen ment 
keresztül, népe, a zsidóság között. Nem fizikai ereje -  
hiszen törékeny testű, beteges ember volt, -  hanem 
Krisztus tartotta meg őt, minden nyomorúság között,

Krisztus tanújának lenni. Testvérem, te is megtapasztal
hatod ezt a megtartó erőt, ha szívedben Ő az Úr.
CSÜTÖRTÖK A mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, 

a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök 
vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vi
gasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket 
minden jó cselekedetben és beszédben. 2Thessz 
2,16-17 (Jer 31,13; Mt 2,13-23; Lk 3,1-6). Vigasztaló, 
reményt nyújtó szavakat szomjaznak az emberek. Mert 
sok a baj, a nyomorúság. Mily jó olyan emberek közelé
ben élni, akiknek ajkán újra és újra megszólalnak a bá
torítás, vigasztalás igéi. Akik az Úrból merítenek és 
ajándékoznak meg másokat is, a Tőle kapott javakkal. 
Jézus téged is hív azok sorába, akik az evangélium ere
jével szolgálnak, szavakban és jócselekedetekben. Akik 
építenek gyülekezetei, egyházat, hazát.
PÉNTEK Bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonysá

got tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy je
leket és csodákat vigyenek véghez. ApCsel 14,3 (lMóz 
39,23; Ézs 43,16-19; Lk 3,7-14). Az egyház népe min
dig és mindenhol bátran szólhatja az evangélium igéit, 
mert Ura vele van. A bizonytalan, a kétkedő, sopánko
dó hang nem az Ő népének hangja. Akinek szívében Jé
zus él, az Jézustól kapott szeretettel másokat is életre 
melegíthet. A jelek és csodák nem varázslások szülemé
nyei, hanem ahol az Úr jelen van övéiben, ott megtöri a 
Sátán hatalmát. Minden gyógyulás, s minden megtérés 
jel, mely Jézus hatalmát hirdeti. Ajándék részestárs len
ni ebben az embert mentő szolgálatban.
SZOMBAT Jézus Krisztus a kezdet, az elsőszülött a 

halottak közül. Kol 1,18 (Zsolt 89,49; 2Kor 6,14-16; Lk 
3,15-20). Ki ne hallotta volna már a hitetlenek monda
tát: „Onnan, a halálból még nem jött vissza senki. 
„Hányszor hangzott el válaszként, de igen, -  visszajött 
valaki, az Úr Jézus, Isten szent Fia. Aki vállalta értünk, 
bűnösökért a kereszthalált, hogy utat nyisson a Benne 
hívőknek az örök életbe. Á sor elején Jézus áll, s mö
götte lehetnek mindazok, akik életüket az O szent ke
zeire bízzák. Húsvét üzenete, a feltámadás öröme nem
csak két ünnepi napra adatott, hanem földi életünk 
egészére. Legyen ez öröme szívednek.

Szabó István

Egyszer é lünk!
Neked mi jut eszedbe erről a 

mondatról? Önmagát igazolni 
akaró, léha életű ember mentege
tőzése? A nemtörődömség, fele
lőtlenség zászlajának felirata? Ta
lán saját szavaid, melyek mögött 
oltalmat remélsz?

Igaz, hogy ma oly gyakran talál
kozhatunk vele ezek formáiban. 
Pedig, ha jól füleljük, gazdag, hit
tel' teli keresztyén bizonyosság 
csendül ki belőle.

Egyszer élünk! Ez így kimondva 
hitvallás, reménység és evangéli
um egyazon pillanatban.

A ma nagyon divatos, lélekván
dorlással foglalkozó vallásokkal el
lentétben Isten szavait figyelembe 
véve állíthatjuk: egyszer élünk. Föl
di életünk a halál küszöbének átlé
pése után folytatódik Jézus Krisz
tus feltámadása nyomán. Mert Is
ten azt akarja, hogy éljünk. Ennek 
érdekében megtett és megtesz

most is mindent, hogy élj! Fontos, 
hogy ez tudatos legyen bennünk!

Jó érzés reménységgel beleka
paszkodni ebbe a mondatba. A 
hétköznapok kisebb-nagyobb vi
harai között, kórházi ágyon fekve, 
vagy éppen beteg szerettünk mel
lett ülve és biztató szavakat keres
gélve. Vigasztaló reménység ko
porsó mellett állva is. Nagyon kel
lenek nekünk ezek a szavakba zárt 
kapaszkodók! De kell ez a re
ménység a vidám napokon is, mert 
lám, Isten ezt az én egyszeri élete
met is mennyi gondossággal teszi 
széppé! Mi minden rosszat távol 
tart tőlem és mennyi jóval gazda
gít! Reményem, hogy az önfeledt 
perceimnek is Ő az Ura, nem pe
dig önző életre buzdító Nagyhatal
mú Ellenfele!

Evangéliumként, sugárzó öröm
hírként miért ne áraszthatná el 
mindez a környezetemet is? Hi

szen ők is csak egyszer élnek! De 
egyszer élnek! Értük is állt Jézus 
keresztje, ők is részesei a feltáma
dás következményének, őket is kö
rül öleli naponta Isten szereteté- 
nek melege. Nem szabad engedni, 
hogy ezt ne tudják meg, ezzel ne 
legyenek tisztába! Ebből a világból 
ugyanis minden út csakis kifelé ve
zet. Csak az nem mindegy, hogy mi 
melyik irányba haladunk. Mert e 
földi életet csakugyan csupán egy
szer éljük. Azért nagy a felelőssé
günk magunk iránt, hogy hogyan, 
mivel töltjük el éveinket. Hogy ki
nek a gondjaira bízom magam: Az 
Ú r Istenre, vagy a Sátánra. Mert 
szívem utolsó dobbanása után már 
nem változtathatok. Akié voltam, 
azé maradok. Örökre.

„Az pedig az örök élet, hogy is
mernek téged, az egyedül igaz Istent, 
és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. ” 
(JnT7,3)

Egyszer élünk! Te, Testvérem 
AZ életet éled-e, vagy az életedet?

Koczor Györgyné

UJEV IGEJE
HOGYAN LESZ AZ IDÉN?
ApCsel 4,1-12

Számos kölcsönösen megfogal
mazott jó kívánság hangzik el az új 
esztendő elején, s ez rendjén való 
is. Csupán mindenkiben ott bujkál 
a kimondott, vagy nem kimondott, 
nyugtalanító kérdés: hogyan lesz 
az idén? Anyagi gondok, az élet 
múlandósága, betegségek, hűtlen
ségek. Nagyon sok gond neheze
dik ránk. Gyermekre, ifjúra, fel
nőttre, öregre. Mindenkinek meg
van a kor-specifikus problémája, s 
abból fakadó aggodalma, kétsége: 
hogyan lesz az idén? Hogy fogom 
győzni? Magamra maradva, vagy 
lesz, aki segít?

A bibliai történet a legősibb ese
mények közül való: a tanítványok 
lelkesen hirdették a feltámadást 
(méghozzá mind a két részét: hogy 
Jézus feltámadt és hogy „Jézus ál
tal van a feltámadás a halálból”), 
de ez nem okozott osztatlan sikert 
az akkori hivatalosok soraiban. Ti
pikus szellemi fogyatékos ellenzé
se ez valami jónak, ígéretesnek; hi
szen ha fordítva lenne a képlet, 
még érthetőnek is tarthatnánk, az
az ha valaki éppen valami rosszat 
akarna bebeszélni az emberiség
nek, de ebben az esetben valami 
grandiózus és fantáziát felül múló 
jót akarnak tálaim a tanítványok, s 
mégis ellenállásba ütköznek. „Ne
ked valami nagyon jót akar aján
dékba adni az Isten és te mégis 
makacsul ragaszkodsz lapos asz
falt-filozófiádhoz? Hiszen a te ta
gadásodat éppen úgy hinni kell, 
mint az én állításom!” -  mondta 
egyszer valahol valaki valakinek, 
teljesen mindegy, hogy ki kinek s

mikor. De a tétel igaz: a tagadást is 
hinni kell!

A jó hírt lelkesen terjesztő tanít
ványokat letartóztatták és egy éj
szakát tömlöcbe kellett tölteniök, 
de azok közül, akik hallgatták az 
igét -  íme az igehirdetés és hallga
tás hatása - , sokan csatlakoztak a 
gyülekezethez, már „mintegy öt
ezerre emelkedett” a számuk. 
Semmiképpen sem következtetjük 
mindebből azt, hogy lelkészi 
passzivitás, visszavonulás segíti elő 
a gyülekezet növekedését, de azt 
mindenképpen látnunk kell, hogy 
milyen hatása van a lelkesen, hit
tel, meggyőződéssel hirdetett igé
nek -  most az új esztendőben is!.

A  másnapi kihallgatás bizony
ságtétellé vált, s a kihallgatok ját
szottak másod- és harmadrangú 
szerepet, a szóvivő az a Péter volt, 
akitől azt kérdezték, hogy „milyen 
hatalommal” tették amit tettek, 
vagyis pl. mi a titka beszédük ilyen 
hatásának, valamint hogyan tud
tak ők, ezek az egyszerű emberek 
gyógyítani? Ember számára lehe
tetlen dolgokat tesznek, de ho
gyan? Mi lehet a titkuk?

Péter nem vonakodik a vá
lasszal, Lélektől átitatva mondja 
meg a nagy titkot, azzal a céllal és 
szándékkal, hogy a hallgatói is le
vonhassák a megfelelő konzekven
ciát, vagyis kérdésükre a válasz 
nemcsak egy információ, hanem 
lehetőség legyen: hogyan tehette 
mindezt (gyógyítást, gyülekezetei 
teremtő igehirdetés)? „A Názáreti 
Jézus Krisztus neve által.” Minden 
Általa történik. A válasz nemcsak

felvilágosítás, mint az, hogy mikor 
nyit a bolt, hanem meghívás a jö
vendőre nézve. Hogyan is győzzük 
majd 1997-ben? Hogyan lesz 
erőnk elviselni sikert és kudarcot? 
Betegséget, szenvedést, vagy te
metést? Magányt vagy zsúfolt na
pokat? Nagyon sok minden vár 
ránk, magunk sem tudjuk (jobb 
is!), hogy mi minden, de sejtéseink 
vannak, hiszen a tavalyról ma
gunkkal hozott gondok még min
dig megoldásra várnak. Hogyan? 
Az igei válasz: „a Názáreti Jézus 
neve által”. Meghallhatja ezt bár
ki.

Most ezt a történetet így lehet 
és kell aktualizálnunk: tekintettel 
az előttünk levő, sok rejtélyt taka
ró 365 napra! Aggodalom pedig 
növekszik bennünk, mint a gazdát
lan kertben a gaz. Megkeseríti az 
életünket, mert nem látjuk, nem 
értjük az élet titkát, megoldását, a 
hogyant. Hogyan lesz az idén? Va
kok a csillagoktól, kártyától, jósok
tól, jövendőmondóktól kérdezik: 
mi és hogyan lesz az idén? Ho
gyan: „a Názáreti Jézus Krisztus 
neve által”. S bármi lesz is, benne, 
vele és általa végzetesen rossz nem 
lehet, mert 1997-ben is érvényes 
lesz az ige: tyAzt pedig tudjuk, hogy 
akik az Istent szeretik, azoknak 
minden a javukra (= üdvösségükre) 
szolgál. ” (Róm 8,28.) Ámen!

Ribár János

IMÁDKOZZUNK!

Titkok tudója, Megváltó Urunk, aki 
előtt nincs sem tér-, sem időhatár: 
nem kérjük Tőled, hogy lássuk a jöven
dőt, de azt reménykedve kéijük, hogy 
veled és általad élhessük meg az előt
tünk levő esztendőt is. Áldd meg Evan
gélikus Egyházadat, gyülekezeteidet, 
igehirdetőket és hallgatókat, minden
kit. Adj ébredést a neved által. Ámen!

A VASÁRNAP IGEJE
ÜNNEPEK KÖZTI SZÜNET
Fii 4,8-9

Ünnepek közt is szükséges a 
szünet. A keresztyén ünnepek lel
ki (teológiai) lényege hittitkok fel- 
ragyogtatása, amiképpen arról szó 
volt a karácsonyi ünnepeken, s lesz 
még az időforduló kapcsán, s víz- 
keresztkor is. Ez az ünnepek közé 
eső vasárnap sem szegény, és gaz
daggá az igehirdetés alapigéje te
szi, amely gyakorlati, mintegy hét
köznapi szinten kívánja felváltani 
a nem megérthető, de megszívlel
hető hittitkokat.

Új fordítású Bibliánk a szakasz
ra vonatkozólag ezt az összefogla
ló, tartalmat röviden kifejezni 
szándékozó címet adta: „Keresz
tyén élet becsületben és örömben."

A z igeszakasz két nagyobb rész
re bontható. 1. Vannak figyelemre 
méltó és figyelembe veendő etikai 
mértékegységek, tartalmak, ame-‘ 
lyeket azért kell átgondolni, mert a 
Jézust követő tanítvány életéből 
nem hiányozhatnak, vagy ha igen, 
akkor az nem Jézus követése, csu
pán felelőtlen játszadozás szent 
dolgokkal. 2. Vannak megtanulan
dó és megtartandó dolgok. A taní
tó megválasztása sem lényegtelen, 
s nem is akárkit tudhattak oktató
juknak a filippibeliek.

Az itt felsorolt és figyelemre
méltó dolgok listája a hétköznapi 
életünk tekintetében kötelező ere
jűek: igaz, tisztességes, igazságos, 
tiszta, szeretetreméltó, jóhírű, ne
mes, dicséretes. Egyáltalán nem az 
üdvösségünk ércekében, tekintet
tel arra, hogy azt a hívő ember -  
köztudottnak kellene lennie -  
ajándékba kapja egyedül a Krisz
tusba vetett hit által, kegyelemből. 
De ez a jó értelemben vett reklám 
módszere. Ha egy életről ezen ér
tékek egy része leolvasható, az fel
tűnést kelt. Hogy együtt legyen 
mindegyik valakinek az egyénisé
gében, az Krisztus különös kegyel
me. S egy hazug, tolvaj, igazsagta- 
lan, pletykás, rágalmazó, befeketí
tő, sikkasztó, gyűlölködő, nemte
len és dicsérhetetlen világban a 
pozitív értékek a) feltűnőek és b) 
zavaróak. Mivel a környezet hatá
sa mindenkor jelentős szerepet 
játszik az egyéniség kialakításá
ban, feltűnik az, ha valaki nem 
olyan, mint a környezete. Tblvajok

közt meghökkentő a szent, hazu
gok közt az egyenes beszéd, sik- 
kasztók világában elképedést 
okoznak az áldozatra képesek. 
Egy agresszív világban zavarba ho
zó a szelíd ember, s nem értik meg 
a gyűlölködők világában a megbo- 
csátót. Ezeket az evilági, egyálta
lán nem üdvösségszerző cseleke
deteket missziói értékű erények
nek lehet tekinteni. Hiszen előfor
dulhat, hogy valakit mégis meg
kérdeznek arról, hogyan tud tisz
tességes lenni ellenfeleivel szem
ben, megbocsátó a gyűlölőivel, 
igazságos a vele szemben hazugok
kal, hogyan képes'a híres környe
zeti hatást -  részben legalábbis -  
levetkőzni és nem visszaordítani, 
nem visszarágalmazni, nem vissza
ütni, nem vissza... hanem előre 
megbocsátani, szeretni és elviselni. 
Elviselni félreállítást, holott tudja, 
jobban érti szakmáját a pancser- 
nél, de nemes akar maradni. S azt 
is megtudjuk, hogy mindez saját 
erőből csak féloldalasán sikerül, 
vagy még úgy sem. Ehhez a tisztes
séges, üdvös földi élethez is Urunk 
segítségére van szükségünk.

Pál apostol kevés szóval részlete
sen ecseteli a Krisztust követők isko
lázottságát. Beszél tanulásról, infor
mációátvételről, s arról, amit fülük
kel és szemükkel megtapasztaltak -  
tőle! Korunk evangélikus keresz- 
tyénségének egyik fontos vonása 
kell legyen, hogy tanítványi minősé
gét felfedezze, és a jó tanítvány alá
zatával forduljon Mesteréhez. Az 
átvétel kifejezés arra utal, hogy 
egyetlen keresztyén generáció sem a 
0-pontról indul, elődei voltak, akitől 
ha nem akar tanulni, akkor a for
ráshoz vezető utat sem találja meg. 
Öntörvényű vallási képződménye 
szellemi ficammá válik -  mint ko
runk számos szektája mutatja.

„Veletek lesz a békesség Iste
ne!” Ha ezt teszitek! Ámen!

Ribár János

IMÁDKOZZUNK! •
Urunk, szeretnénk,'ha leolvashatná 

rólunk a Téged elfelejtett és megtaga
dott világ, hogy követeid vagyunk. Bo
csásd meg nekünk, hogy sokszor össze
vissza sántikálva követünk. Ehhez is a 
Te segítségedet kéijük! Amen!

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten , 1996. d ecem b er 2 9

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv1 .
Miklós; de. 10. (német) Dietrich f e  
mannádé. 11. (úrv.) Madocsai Miklós- du fi 
dr. Zsigmondy Árpád; EL, Modori u.’ 6 de 
fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút* 11 
Ördögárok u. 9. de. fél 11. Csizmazia sü,” 
dor; Csillaghegy, EGL, Mátyás kir. u. 31 de 
10. Görög Tibor; Óbuda, 111., Dévai Bíró M 
tér de. 10. (Mandák kórus) Bálint Lásrifi.’ 
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. in 
Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv-i 
Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pintér K í 
roly; du. 6. Zászkaliczky Péter; v n ., VárosU 
geti fasor 17. de. ll.(úrv.) Muntag Andomfi" 
du. 6. Szirmai Zoltán; VHI., Üllői út 24 h 
fél 11. Kertész Géza; VIEL, Rákóczi út 57Í? 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; V ® ' 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész G&«!
VHI., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Eabiny Tárni.! 
IX., Thaly Kálmán u. 28. de. T i. dr. Rédev 
Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél jjjji 
Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de g 
Thmásy Thmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 11. (ójy \ 
Gáncs Aladár; du. 6. Sch ule k Mátyás; XT 
Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás'! 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de
9. Szilas Attila; Budahegyvidék, XD., Tfcr ’ 
csay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Bélá
dé. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7’ 
Széchey Béla; XIll., Kassák L. u. 22. de. 10 
ifi. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43 
de. 8. ifi. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32' 
de. 11. (úrv.) Thmásy Thmás; XIV, Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmás; Pestújhely
XV, Templom tér de. 10. Rafael József; R j. 
kospalota, XV, Juhos u. 28. (kistempíom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály
XVI. , Hősök tere 11. de. 10. Börönte Márta- 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél n ’ 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodáni 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy 
XVH., Tessedik tér de. 9. Péter Attila; Rá! 
koscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti 
út 111. de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, 
XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó 
Gyula; Festszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre 
XVm., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há! 
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, 
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, 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. Endreffy Géza

KARÁCSONY UTÁNI VASARNA 
PON a liturgikus szín: fehér. A délelőt 
ti istentisztelet oltári igéje: Lk 9,46-50 
az igehirdetés alapigéje: Fii 4,8-9.

„EROS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 30-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korálismer- 
tetés lesz 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól, 
49 m-es rövidhullám, 6235 kHz; de
cember 28-, szombat: Jézus életútja -  
rádiós hittan; december 29., vasárnap: 
„Élő vízcseppek” -  igemeditációk. Le
velezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
KARÁCSONYI 

ORGONAMUZSIKA 
december 29-én, 

vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban 

Zászkaliczky Tamás 
orgonái.

December 22. és január 8. között 
a Sajtóosztály az ünnepek és leltá
rozás miatt zárva tart. Nyitás 1997. 
január 9-én.

AJKA
A gyülekezet november 24-én isten- 

tisztelet keretében köszöntötte Gott
hard Károly felügyelőt, 70-ik születés
napja alkalmából. A város vezetősége 
nevében Goda Zoltán képviselő mon
dott köszöntést. Levélben köszöntöt
ték a felügyelőt a gyülekezethez tarto
zó falvak, szórványok gondnokai.

BÖRTÖNMISSZIÓ 
Adjunk hálát Mennyei Atyánknak, 

hogy ebben az évben is segítette tevé
kenységünket, ldteijesztette és hatéko
nyabbá tette cselekvő szeretetszolgála
tunkat!

H E R M E N E Ü T I K A I  F Ü Z E T E K
sorozata kapható a Sajtóosztály 

Könyvesboltjában:
1. Paradigmaváltások a bibliai her- 

meneutikában
2. Értelmezéstörténet, mint egy

háztörténet
3. Fabiny Tibor: Szóra bírni az Írást
4. Northrop Frye: A Biblia igéző te

kintete
5. Sörén Kirkegaard: Építő keresz

tény beszédek
6. Paul Ricoeur: Bibliai hermeneu

tika
7. Gerhard Ebeling: Isten és szó
8. Ulrich Luz: Evangélium és hatás- 

történet
9. Walter Mostert:, Az önmagát ér

telmező Szentírás”
10. Ulrich Luz (szerk.): A viszály 

könyve? Egy Biblia -  sokféle értelme
zés (Mk 6,30-44)

11. Rudolf Bultmann: Tipológia és 
apokaliptika

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. Január 1.

L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. (Kará
csonyi oratórium IV.) Hafenscher Károly; 
H., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkút, 11., Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. Csizmazia Sándor; Csillaghegy, HL, 
Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbu
da, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bá- 
lintné Varsányi Vilma; Újpest, IV, Lebstück 
M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 
4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) 
dr. Harmati Béla; du. 6. Zászkaliczky Péter; 
VIL, Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VUI., Üllői 
út 24. de fél 11. Kertész Géza; VHI., Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
VHL, Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; VHL, Vajda R 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. Thmásy Thmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6,'Ferenczy Zol
tán; XI-, Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy 
Erzsébet; Budagyöngye, XH., Szilágyi E. fa
sor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, 
XH., Tarcsay V. u. l l .  de. 9. (úrv.) Kőszeghy 
Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. 
fél 7. Takács József; XIII., Kassák L. u. 22. 
de. 10. ifi. Kendeh György; XHL, Frangepán 
u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; XIV, Lőcsei ' 
út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Thmás; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmás; 
Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael 
József; Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kis- 
templom) de. 10. (úrv.) Szabó István; Rákos

szentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10.; 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVH., Tessedik tér de. 9. Kósa László; Rá
koscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. Péter 
Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. 
de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, XVH., 
Gózon Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszent- 
lőrinc, XVm., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVEDL, Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Ha
vasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. 
de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungá
ria út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 
XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámu
el; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehocz
ky Endre; Budafok, XXn., Játék u. 16. de. 
11. Solymár Gábor.

ÚJÉV NAPJÁN a liturgikus szín: fe
hér. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: Jn 16,28-33; az igehirdetés alapigé
je: ApCsel 4,1-12.

A próh irdetés

MESTER MÜ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

JOHANNÜS

Mesterségünk ..titkai”:
-  csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-  egyedülálló megbízhatóság

-  Intonálhatóság a helyszín akusztikája és a
felhasználó ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi lűépítcttségű hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél Is

-  ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
-  egyedi szolgáltatások, Ingyenes akusztikai

felmérés
— 5 éves garancia

-  kedvező árak és fizetési feltételek 
Váijuk érdeklődőinket a holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi képvisek* '• 
SPEED-EX Kft.

1056 Budapest, Irányi u. 17. IO. 1. 
TelVfax: 118-0768 vág) 118-0191

Üdüljön Sopronban, az Evangélikus 
Vendégház 2-4 ágyas, összkomfortos 
szobáiban! 1996. december 1-23-ig, és 
1997. január 2-től március 31-ig 

rendkívüli kedvezmény.
Szállásdíj reggelivel csak bruttó 

1200,- Ft/fő/nap.
Szobát foglalni Kiéli Erzsébet ven- 

dégházvezetőnél lehet
Cím: 9400 Sopron, Zerge u. 26. Tele

fon: (99) 316-214.

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó; TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft. 
(960010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét
Felelős vezető; , H  I , 
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön'; 
fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 3800 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 42 USD (63 DEM) 
légipostával: 58 USD (87 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 ..
Beküldött kéziratokat nem orzunk 
meg és nem adunk visszal
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